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ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا 

  من أمرنا رشدا
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أتوجـــــه بالشـــــكر والتقـــــدير ، بعـــــد حمـــــد اهللا ســـــبحانه وتعـــــالى علـــــى إتمـــــام البحـــــث    

 ـــــى كـــــل مـــــن مـــــد ـــــائق إل ـــــي واالحتـــــرام الف ـــــد العـــــون والمســـــاعدة ل ـــــذكر ، ي وأخـــــص بال

جهـــــدًا ولـــــم يـــــدخر وســـــعًا الـــــذي لـــــم يـــــأل طـــــه الجنـــــدي . د.أ أســـــتاذي المشـــــرف

إثــــراًء كبيــــرًا وحســــبي البحــــث توجيهاتــــه  جيــــه والنصــــح واإلرشــــاد ، وقــــد أثــــرتفــــي التو 

منـــــــه التشـــــــجيع المتواصـــــــل إلنجـــــــاز هـــــــذا البحـــــــث وٕامـــــــدادي بمـــــــا أحتـــــــاج إليـــــــه مـــــــن 

المصـــــــادر والمراجـــــــع فجـــــــزاه اهللا عنـــــــي كـــــــل خيـــــــر ، وأســـــــأل اهللا  أن يحفظـــــــه ويمـــــــد 

ـــره خدمـــــة للعلـــــم ولرفـــــع شـــــأن هـــــذ ه اللغـــــة العظيمـــــة لغـــــة القـــــرآن الكـــــريم وأن فـــــي عمــ

  .يجزيه كل خير في الدارين الدنيا واآلخرة فإنه نعم المولى ونعم المجيب

وٕالى .على تفضلهما بقراءة البحث ومناقشتهوٕالى عضوي لجنة المناقشة الموقرين    
عبد الناصر .أ :وأخص بالشكر منهم كل من كانت له علّي أياد بيضاء من األصدقاء

، وٕالى كل أصحاب  حسن علي٠أ وأحمد سالم ، ٠أ ، و أحمد عبد اهللا٠أ و ، علي
الفضل جزاهم اهللا عني خيرا على ما قدموه  لي من نصائح وتوجيهات و تشجيع 

 .ودعوات 
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�  
  :، وبعد  �بسم اهللا والحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا    

وقــــــد اهتمــــــت الدراســــــات النحويــــــة ، ُيعــــــد اإلعــــــراب العمــــــود الفقــــــري للغــــــة العربيــــــة ف 
  .بالقراءات اهتمامًا كبيرًا وذلك للعالقة الوثيقة بينهما 

أهميـة اإلعـراب لكشـف عـن لولذا كان أول عمل علمي قـام بـه الجهابـذة مـن العلمـاء   
ل نقـــٍط لضـــبط المصـــحف ، التـــي واجهـــت النصـــوص بغيابـــه هـــو أو  توبيـــان المشـــكال
والــذي حــد بصــورة أو بــأخرى مــن اللحــن حتــى قامــت  " بــنقط اإلعــراب "والــذي ســمي 

  . " عجامبنقط اإل "ملية الضبط الثانية والتي تمثلت ع

فـاألهم ، والواضح أن نقط اإلعراب أهم من نقط اإلعجـام وهـذا مـا حـّدثنا بـه التـاريخ   
وسمي بعـد ذلـك ، وهو أهم وسائل الضبط واإلتقان لهذه اللغة ، هو األول في الوضع 

والتــي تعــد قرينــة مــن القـــرائن المتعــددة التــي يتوصــل ، بالحركــات أو بحركــات اإلعــراب 
  .١بها إلى داللة المعنى 

ن ؛ ومنهـم ابـن قتيبـة ، فعنـده ال يلقد أولى العلماء المعنى عناية كبيرة قدماء ومحدثو   
يفـــرقُ بينهمـــا إذا تســـاوت  ال واللفظـــان" : إذ يقـــول ، يــــدل علـــى المعــــنى إال اإلعــــراب 

: ولو أن قائًال قـال، حاالهما في إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما إال باإلعـراب 
هذا قاتُل أخي باإلضافة ، لـدل التنـوين علـى أنـه : هذا قاتٌل أخي بالتنوين ، وقال آخر

                                                           

 الثقافة دار ، حسان تمام. د. أ ، ومبناها معناها العربية اللغة، وما بعدها  ١٩٤:معناها ومبناها  اللغة العربية ١
 . م١٩٩٤ ، المغرب ، البيضاء الدار ، 
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رائــع  _اهللا رحمــه_ وتمثيــل ابــن قتيبــة ، ١" ودل حــذف التنــوين علــى أنــه قتلــه، لــم يقتلــه
فمـن خـالل حركـــة صـغيرة علــى نهايـة الكلمـة َتعــِرُف أن هـذا الرجــل ، فـي مسـالة القتــل 

إذن كيــف ال يكــون لهــا معنــى ، فأهميتهــا تكمــن فيمــا دّلــت عليــه ، قاتــل  قاتــل أو غيــر
وأنهـــا ال وظيفـــة لهـــا تؤديهـــا فـــي الجملـــة إال تســـهيل الـــربط بـــين ، فـــي ســـياقات الجمـــل 

وقـد  ": ة بـين اإلعـراب والمعنـى ، فيقـولالعالقـ القـاهر الجرجـاني ويبين عبـد، الكلمات 
ـــذي يفتحهـــا  ـــى معانيهـــا حتـــى يكـــون اإلعـــراب هـــو ال ـــَم أن األلفـــاظ مغلقـــة عل وأن ، ُعِل

وأنـــه المعيـــار الــــذي ال يتبـــين ، األغـــراض كامنـــة فيهـــا حتـــى يكـــون هـــو المســـتخرج لهـــا 
الــذي ال ُيعــَرُف صــحيح مــن  والمقيــاس، نقصــان الكـــالم ورجحـانـــه حتــى يعــرض عليــه 

  .٢"سقيم حتى يرجع إليه

أما المحدثون فقد وقفوا من هذه القضية موقفُا إيجابيا ، على الرغم من الحملة    
يقول أحد الباحثين وهو يستدل على ف، الكبرى التي قاموا  بها على نظرية العامل 

  :جهين من و  مستدًال على صلة اإلعراب بالمعنى: صلة اإلعراب بالمعنى

فقد ، أنه متصل بالقراءات القرآنية المتعددة التي ُقرئ بها القرآن الكريم : الوجه األول"
  .كان لكل من هذه القراءات توجيه في معنى اآليات التي ُقرئت بها 

  :مثاله، أن هناك بعضًا من األساليب ال يمكن أن يتضح إال باإلعراب :والوجه الثاني

وهـذا يصـح ، وأنقذ الوالـُد ولـده ، واستشار الرئيس مرؤوسه ، أعـان الصديُق صديقـه   
علــى كــل جملــة فعليــة فعلهــا متعــد صــح أن يباشــره الفاعــل والمفعــول ، فــال ســبيل إلــى 

                                                           

 ، القاهرة ، صقر أحمد السيد ونشره شرحه ، قتيبة البن القرآن مشكل تأويل،  ١٤، صتأويل مشكل القرآن   ١
 .م ١٩٧٣ – هـ ١٣٩٣ ، التراث دار
 - المدني مطبعة ، شاكر محمد محمود فهر أبو عليه وعلق قرأه  ، ٢٨ ص ، الجرجاني ، اإلعجاز دالئل ٢

  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٠ ، الثالثة الطبعة ، جدة - المدني دار ، القاهرة
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أو عقليــة تــدل علــى ، التفرقــة بينهمــا إال بــاإلعراب بشــرط أن تكــون ثمــة قرينــة لفظيــة 
  .وقع عليه وأن ذلك قد ، وقوع الفعل منه 

، ولم تكن ثمة قرينة ، ولذلك أوجبوا تقديم الفاعل على المفعول إذا خفي إعرابهما 
  .١ "...، نقول مثًال سبق يحيى مصطفى 

وهـــذه ، إذًا المعنـــى الـــداللي يـــأتي نتيجـــًة لعـــدد مـــن المعـــاني المختلفـــة فـــي التركيـــب   
ولإلعراب معًنى وظيفي يضـاف إلـى  ، معجمية المعاني قد تكون صرفية أو نحوية أو

وعلـــى هـــذا يكـــون فرعـــًا مـــن الفـــروع ، الوظـــائف األخـــرى المســـئولة عـــن داللـــة المعنـــى 
والتــي بتوفرهــا يمكننــا إعــراب الجملــة دون الحاجــة إلــى المعجــم أو ، الوظيفيــة المتعــددة 

ة الطبيعيـــــة لنجـــــاح عمليـــــة أن وضـــــوح المعنـــــى الـــــوظيفي هـــــو الثمـــــر  "وذلـــــك ، المقـــــام 
 والذي يؤدي إليه هذا الفهم بالضرورة هو التسليم بأننـا لـو أبحنـا ألنفسـنا أن،  "ليقالتع"

نـــا نســقًا نطقيــ مــن صــور بنائيــة  انتســاهل قلــيًال فــي أمــر التمســك بــالمعنى المعجمــي فكو
  .٢"عربية ال معنى لها من الناحية المعجمية ألمكن لنا أن نعرب هذا النسق النطقي

، العلماء اإلعـراب فـي اآليـات القرآنيـة التـي قرئـت بـأكثر مـن وجـه إعرابـي ولقد وّجه   
ويعتبـر هـذا التوجيـه إثـراًء للغـة ، وما ذاك إال دليل على المعنى الـذي يحملـه اإلعـراب 

  .والنحو والتفسير والفقه وأصول الفقه وغيرها من العلوم المتعلقة بالقرآن 

وشــرط ، فشــرط كمـال المعنــى صــحة اإلعــراب  ،ويـرتبط المعنــى بــاإلعراب مباشــرة ً     
الســـيما ، وهمـــا شـــرطان فـــي صـــحة وجـــه أي نـــص ، كمـــال اإلعـــراب صـــحة المعنـــى 

وٕاال ، وال يكــاد ُيتصــور أن ُيعــَرب شــيء مــا دون النظــر إلــى المعنــى ، الــنص القرآنــي 
                                                           

 ضوء في العرب عند اللغوي الدرس في والمعنى الصوت . ٢١٩- ٢١٨:الصوت والمعنى في الدرس اللغوي  ١
  بغداد جامعة،  رشد ابن التربية كلية،  دكتوراه رسالة،  الوزان كريم الرضا عبد تحسين،  الحديث اللغة علم

 . م٢٠٠١ هـ١٤٢٢
 .  ١٨٢:اللغة العربية معناها ومبناها  ٢
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ــُد مــن صــحة اإلعــراب ، ثــم إن اإلعــراب قــائم علــى إبانــة المعــاني المكنونــة  فكيــف ُيتأك
وال فائـــدة فـــي اإلعـــراب إذا لـــم ُيتحّصـــل المعنـــى المفيـــد ، خـــل المبـــاني فـــي الســـياقات دا

الــذي يعنيــه الــنص ، إذًا البــد مــن توافقهمــا حتــى تتحصــل لنــا نتيجــة ثنائيــة قائمــة علــى 
  .وهذا هو المنهج السليم الذي البد أن ُيتّبع . صواب اإلعراب وصحة المعنى 

 اإلعـراب وأهميـة ، المـتكلم مقصـود فهـم فـي نحـوال علـم أهمية سبق مما لنا يتضح    
 إلـى السـبيل هـو كـان مـا إذا العلـم هذا شرف ويتزايد ، األلفاظ مكنون عن يفصح الذي
  .وقدسيته به يتعلق ما لشرف ؛ وسلم عليه اهللا صلى نبيه وسنة ، اهللا كتاب فهم

وبإمعــان النظــر فــي آيــات القــرآن الكــريم ، وتراكيبــه ، نجــد أنفســنا فــي بعــض األحيــان 
  . أمام تراكيب متشابهة في اللفظ ، ورغم هذا التشابه ، إال أن لها معانَي مختلفة

ومــن هــذا التشــابه التركيبــي تتجلــى روعــة القــرآن الكــريم ، وتتزايــد إبداعاتــه ،  فمــن     
تجد التركيب الواحد يرد على قراءة ما ، فيفيد معنـى معينـا  إبداعات هذا الكتاب ، أنك

، ثم ترد قراءة أخرى للتركيب نفسـه ، تختلـف فـي عالمـة إعرابيـة ألحـد ألفاظـه ، فتجـد 
  .له معنى آخر ، رائعا كذلك ، وال نجد تعارضا بين معنيي التركيبين حينئذ

فــي كثيــر مــن اآليــات إن النــاظر فــي كتــب التفســير وكتــب إعــراب القــرآن يجــد نفســه   
  .أمام ظاهرة ال تكاد تخلو منها سورة من سوره ، أال وهي تعدد األوجه اإلعرابية 

مرجــع هـــذا فـــي األســـاس إلـــى مرونــة اللغـــة العربيـــة ، حيـــث إن الوظـــائف النحويـــة و     

المتعــددة تشــترك فــي عالمــة إعرابيــة واحــدة وفــي حكــم واحــد ، فالمبتــدأ والخبــر واســم كــان 
لفاعل ونائب الفاعل حكمها جميعا الرفـع ، وكـذلك المفاعيـل بأنواعهـا والحـال وخبر إن وا

والتمييــز واالســتثناء وغيرهــا حكمهــا جميعــا النصــب ، فحينمــا لــم تــدل العالمــة اإلعرابيــة 
على وظيفة نحوية ، جاز للـنفس أن تـذهب كـل مـذهب فـي تحديـد الوظيفـة النحويـة التـي 
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ودة ، ليخـرج لـدينا فــي النهايـة عــدة توجيهـات نحويــة تتماشـي مـع العالمــة اإلعرابيـة الموجــ

  .وعدة معان لتركيب واحد في بيت شعر أو حديث نبوي أو آية كريمة 

وبما أن المتلقي حينما يتعامل مع النص المكتوب قد فقد بعض القرائن التي توضـح   
ويـة له مقصـود المـتكلم ، كـالتنغيم واألداء الصـوتي ، ومـع اشـتراك أكثـر مـن وظيفـة نح

فــــي حكــــم إعرابــــي واحــــد فقــــد ازدادت تلــــك الظــــاهرة شــــيوعا فــــي تعامــــل اللغــــويين مــــع 
  .النصوص العربية الموروثة ، كالشعر والقرآن والحديث النبوي الشريف 

فنجــــد أن كتــــب المفســــرين الــــذين كــــان أكثــــرهم مــــن النحــــاة مليئــــة بمئــــات األمثلــــة      
لكريمـة بالمعـاني التـي ال تعـد ، فقـد نجـد والنماذج لتلك الظاهرة، وذلك لثراء آيـات اهللا ا

ـــالمفهوم االصـــطالحي ، أنهـــم  ـــاظ القـــرآن الكـــريم حـــين يوجههـــا النحـــاة ب فـــي بعـــض ألف
يخرجـــون لنـــا ثالثـــة أو أربعـــة توجيهـــات نحويـــة أو أكثـــر ، وعلـــى كـــل توجيـــه يختلـــف 
المعنـــى ، فيخرجـــون مـــن كتـــاب اهللا بعضـــا مـــن مكنـــون آللئـــه ويجلـــون المعـــاني حتـــى 

  .ماسة المشعة من كل جانب ضياءيصير كال

  : صورتينوتعدد األوجه مفهوم يشمل 

راجعـة فـي األغلـب للقـراءات وهـي تعـدد الحـاالت اإلعرابيـة مـن رفـع :  الصورة األولـى
وخفض ونصب وجزم ، وقد تكون باجتهاد النحاة فيما ال يظهر عليـه عالمـة اإلعـراب 

ر المؤولـــــة واالســـــم المقصـــــور كاألســـــماء المبنيـــــة ومواقـــــع الجمـــــل وأشـــــباهها والمصـــــاد
  . والمضاف إلى ياء المتكلم 

وذلك ألن القرآن ال يتكلم فيه أحد برأيه وال يقرأه قارئ حسب ما يروق لـه بـل يجـب أن 
  . يكون ذلك وفق قراءات واردة 
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هـــى تعـــدد الوظيفـــة النحويـــة للحالـــة اإلعرابيـــة الواحـــدة ، بـــأن تكـــون : والصـــورة الثانيـــة
ويكـــون وراء هـــذا الرفـــع عـــدة وظـــائف محتملـــة _ علـــى ســـبيل المثـــال-الكلمـــة مرفوعـــة 

  . كاالبتداء أو الفاعلية أو الخبرية أو البدلية وهكذا 

فــي  وهــذه الصــورة مــن اجتهــاد النحــاة فــي أغلــب أحوالهــا ألنهــا ال يترتــب عليهــا تغييــر
  .القراءة القرآنية 

اللغـوي لتـرجيح وظيفـة أو توجيـه  ر مـن األحيـان السـياق اللغـوي وغيـرويتدخل فـي كثيـ   
  .من يجيزون الترجيح بين القراءات نحوي على آخر وأحيانا وجه إعرابي على آخر عند

وتـــرتبط أهميـــة أي ولـــذا رأيـــت أن هـــذا الموضـــوع وتلـــك الظـــاهرة جـــديرة بالدراســـة ،     
أمــا موضــوع هــذا البحــث . أهميــة موضــوعه ، وهدفــه ، والعلــوم التــي تتصــل بــهبحــث ب

ومحوره فهو آيات القرآن الكريم ، وال يخفى سمو قدره وصدارته ، أما هدفـه فهـو إبـراز 
المعـاني المتعــددة المرتبطـة باآليــات القرآنيـة ، والتــي قــد تخفـى علــى المتلقـي ، وأمــا مــا 

، وعلـــم النحـــو ، وهمـــا مـــن أشـــرف العلـــوم ؛  يتصـــل بـــه مـــن علـــوم فهـــي علـــم التفســـير
ـــه بـــاألول تُفهـــم معـــاني القـــرآن الكـــريم ، وبالثـــاني ُتضـــبط  لشـــرف غرضـــهما ، حيـــث إن

  . وتفهم معانيه ألفاظه

   : األسباب اآلتيةلهذا الموضوع في  أسباب اختياريولذا يمكنني تلخيص 

ما في هذا الموضوع  من إبراز المعاني المتعددة للنص الواحـد ، فـإن الـنص ذا :  أوال
المنطــوق الواحــد قــد يحتمــل عــدة معــان ، مــرتبط كــل معنــى منهــا بالتوجيــه الــذي يــراه 

، ب النحـوي الواحـدالنحوي محتمال لهذا النص ؛ مما يؤدي إلى ترتب عدة معان للتركي
بيــة يــؤدي أيضــا إلــى تغيــر فــي التركيــب وبالتــالي وأيضــا تغيــر أو تعــدد الحــاالت اإلعرا

  . تغير المعنى مما يؤدي إلى تعدد المعاني للتركيب الواحد 
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لما سيفيده الباحث فـي هـذا الموضـوع فـي درس تعـدد األوجـه اإلعرابيـة وعالقـة  : ثانيا
  . الداللة بهذا الموضوع 

عمال الســياق اللغــوي ألهميــة الموضــوع ومــا أتوقــع أن يقدمــه مــن جديــد فــي اســت:  ثالثــا
وغير اللغوي في الترجيح بين األوجه اإلعرابيـة أو تقلـيص تلـك األوجـه وخاصـة إذا مـا 
كـــان بينهـــا مـــا يتعـــارض مـــع آيـــة أو حـــديث نبـــوي شـــريف فإنـــه يعتبـــر مخـــالف للقواعـــد 

  . الشرعية 

علــى بعــض األحكــام الفقهيــة كمــا الحظنــا أثــره علــى  ةوجــه النحويــاألأثــر تعــدد :  رابعــا
  .الجانب العقدي فإن بعض األحكام الققهية تترتب على تعدد األوجه اإلعرابية 

، فهــــو أحــــد الكتــــب  ) قــــرآنالجــــامع ألحكــــام ال(  أهميــــة كتــــاب القرطبــــي :  خامســــا
_ قـط الموسوعية التي جمعت في  طياتها كثيرا من العلـوم ولـم تخـتص بعلـم التفسـير ف

ــــة _ وٕان كــــان هــــو محورهــــا الرئيســــي  فنجــــد الكتــــاب ممــــتأل بكثيــــر مــــن الفــــروع الفقهي
والقراءات بالطبع والقضـايا النحويـة والبالغيـة واللهجـات واألصـوات واألحاديـث النبويـة 
الشــريفة ومحاولــة الشــرح واالســتدالل عــن طريــق ذكــر الشــواهد الشــعرية التــي تؤيــد أو 

ه اإلعرابية نصيب موفـور بـين المواضـيع التـي تناولهـا ولتعدد األوج ،توضح معنى ما 
، والفقــه ، والقــراءات ، وُيَعــد صــاحبه إمامــا كبيــرا فــي التفســير ، واللغــة  ،هــذا الكتــاب 

وقـد بلـغ القرطبـي مكانـة مرموقـة ، ومنزلـة عزيـزة . والحديث ، إلى غير ذلك من العلوم
  .رفيعة ، وتجلى هذا في ثقافته الواسعة وآثاره

ولعل هذا يبرز أهمية هذا الموضوع ، ومـا دفعنـي الختيـاره ليكـون موضـوعا لهـذا      
مــن إلقــاء الضــوء علــى مــا  ةوجــه النحويــالبحــث ، ويضــاف إلــى هــذا مــا يقدمــه تعــدد األ

  .في اآليات من بالغة ربانية معجزة
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  :الدراسات ذات الصلة والفرق بينها وبين هذا البحث 

فــي  ةوجــه النحويــالوصــول ألهــم أســباب تعــدد األ قــد حاولــت فــي بحثــي هــذاول       
لغتنــا العربيــة ، وخاصــة فــي الجملــة القرآنيــة ، وحاولــت إبــراز أهميــة الداللــة ، وصــلتها 

، وتــداخلها معــه فــي أغلــب النمــاذج القرآنيــة ، وحاولــت  ةوجــه النحويــالوطيــدة بتعــدد األ
لمــا وقــع فيــه مــن  ؛ ةوجــه النحويــقبــل هــذا وذاك الوصــول إلــى مفهــوم دقيــق لتعــدد األ

كمــا حاولــت إبــراز آراء . عنــد أغلــب الدارســينالتوجيــه خلــط ، وتــداخل بينــه وبــين تعــدد 
  القرطبي النحوية ، ودور الداللة لديه ، وتناغمها عنده مع القاعدة النحوية 

  :مثل، وقد دارت عدة دراسات حول القرطبي وكتابه ، منها ما ال يختص بعلم النحو 

 اهللا عبـد جمـال ،ماجسـتير رسـالة رهيتفسـ فـي وأثرهـا القـراءات فـي القرطبـي منهج -
  . نيالد أصول ةيكل،  ةياإلسالم الجامعة،  سحلوب أبو

،  القـرآن ألحكام الجامع كتابه في األحكام آيات تفسير في القرطبي اإلمام منهج -
  .هـ  ١٤٢٩، سنة  اللهو عيسى بن عامر

  .م ٢٠٠٨، الزيدي علوان مثنى ، تفسيره في القرطبي اإلمام عند اللغوي الجانب -
 رســـالة ( ، الحـــارثي العزيـــز عبـــد ماجـــد،  تفســـيره فـــي القرطبـــي مـــامإلا ترجبحـــات -

  م ٢٠٠٨،  الدين وأصول الدعوةكلية  ، القرى أم جامعة) ماجستير

  .ةوجه النحويال تمس موضوع هذا البحث ، تعدد األ وهذه  الرسائل السابقة، 

  :، منها  ةوجه النحويتعدد األحول أخرى كما دارت دراسات  

  .١مواضعه أسبابه نتائجه: تعدد التوجيه النحوي _  

البيــان عــن تأويــل آي  فــي تفســيره جــامع تعــدد التوجيــه  النحــوي  عنــد  الطبــري _ 

  . ١القرآن
                                                           

  .م ٢٠٠٦محمد حسنين  صبرة  ،  دار غريب ، . د. مواضعه أسبابه نتائجه ،  أ: التوجيه النحوي تعدد  ١
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فــي كتابــه فــتح البــاري شــرح  تعــدد التوجيــه النحــوي عنــد ابــن حجــر العســقالني _ 

  . ٢صحيح البخاري

  . ٣ التوجيه النحوي في كتاب الحجة ألبي علي الفارسيتعدد  _

  .  ٤ألبي حيان األندلسي تعدد التوجيه النحوي في كتاب البحر المحيط_ 

  . ٥الوجيز المحرر في النحوي التوجيه تعدد_ 

 : ثالثة أمورالبحث عن تلك الرسائل في هذا ويختلف 

تعدد فيها األوجه اإلعرابية تأن هذا البحث سيتناول المواضع واآليات التى  :األول 
ألوجه اإلعرابية والترجيح بصورتيها  عند القرطبي وغيره من العلماء ، ومناقشة تلك ا

عن طريق عرض آراء بعض النحاة  وخاصة أصحاب كتب التفسير منهم كأبي بينها 
حيان والفراء والزمخشري ، مرجحا من تلك األوجه اإلعرابية ما أراه موافقا للقواعد 

 .نحوية ، والمعنى العام لآلية ، ما استطعت إلى ذلك سبيالال

                                                                                                                                                                      

جستير ، عبد المحسن أحمد تعدد التوجيه النحوي عند الطبري في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، رسالة ما ١
 .م ٢٠٠١ي ، مكتبة كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة ، ئالطبطبا

تعدد التوجيه النحوي عند ابن حجر العسقالني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري ، رسالة ماجستير ، تيسير  ٢
 .م ٢٠٠٥محمود بغدادي ، مكتبة كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة ، 

بة كلية دار العلوم ، تعدد التوجيه النحوي في كتاب الحجة ألبي علي الفارسي ، رسالة دكتوراة ، هدى حسن نجيب ، مكت ٣
 .م  ٢٠٠٦جامعة القاهرة ، 

تعدد التوجيه النحوي في كتاب البحر المحيط ألبي حيان األندلسي ، رسالة ماجستير ، ماهر عبده سالمة ، مكتبة كلية  ٤
 .م  ٢٠٠٩دار العلوم ، جامعة القاهرة ، 

أحمد محمد عبد اهللا ، مكتبة كلية  رسالة ماجستير ، ،تعدد التوجيه النحوي في المحرر الوجيز من منظور داللي نحوي  ٥
  .م   ٢٠١٠دار العلوم ، جامعة القاهرة ،
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احب الكتــــاب لتعــــدد التوجيــــه أمــــا الرســــائل المــــذكورة فكانــــت تهــــتم بطــــرق عــــرض صــــ
، والتـــرجيح والتضـــعيف ، وهـــذا ســـيتناوله البحـــث أيضـــا ، ولكنـــه لـــيس المقصـــد النحـــوي

  . الرئيسي للبحث

  :النحوي بمفهوم يشمل نوعين من التعددأن هذه الرسائل تناولت تعدد التوجيه :  الثاني

تعدد األوجه اإلعرابية أو األحكام ، بأن تكون الكلمة مرفوعة في قراءة   - أ
ومنصوبة في أخرى ، ويكون لكل وجه إعرابي من هذين الوجهين توجيه ، 

  .فتتعدد التوجيهات تبعا لتعدد األوجه
تكون الكلمة  تعدد التوجيه وراء الحكم أو الوجه اإلعرابي الواحد ، بأن  - ب

مرفوعة ولهذا الرفع عدة توجيهات ، بأن تكون مبتدأ أو خبرا ، بدال أو نعتا ، 
فالدراسات  ، ظيفة وراء الوجه اإلعرابي الواحدوكأن هذا المفهوم هو تعدد للو 

قد تناولت تعدد التوجيه  – واألخيرة  باستثناء الدراسة الرابعة –السابقة 
د األوجه أو الحاالت اإلعرابية ، وبين تعدد النحوي بمفهوم متداخل بين تعد

  .الوظيفة وراء الحكم اإلعرابي الواحد
؛ ألن " تعدد األوجـه "أما هذا البحث فسيتناول نفس المفهومين ولكن تحت عنوان       

الوجه أشـمل وأعـم فهـو ينطبـق علـى الصـورتين تعـدد الحـاالت اإلعرابيـة وتعـدد الوظـائف 
  . وراء الحكم اإلعرابي الواحد ، أما التوجيه فال ينطبق على تعدد الحاالت اإلعرابية 

وجـه فـي أنـه محاولـة لتنـاول تعـدد األ يختلـف عـن الدراسـات السـابقةأن بحثي  :الثالث 
،  ةوجـه النحويـاأل مصحوبا بنظرة داللية ، بتوضـيح دور الداللـة كسـبب لتعـدد ةالنحوي

علــى اآلخــر ، فــي بعــض المواضــع ، مــع ربــط الداللــة  وجــهاألأو عامــل تــرجيح ألحــد 
،  بالقواعـد النحويــة ، علــى حــين لـم تتنــاول هــذه الدراســات سـوى الجانــب القاعــدي فقــط

  .إال ما كان من صاحب الرسالة األخيرة 
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لداللة فيه ، فيما كان ل ةوجه النحويت إبراز دور الداللة ، وعالقتها بتعدد األوقصد
فإن كثيرا من النماذج المذكورة في هذا البحث ال دور  ؛ دور مؤثر ، دون إقحام

  .للداللة فيها ، فتناولتها من الجانب النحوي فقط 

ما بين رفع ونصب وتجدر اإلشارة  إلى أن تعدد األوجه هو تعدد الحاالت اإلعرابية 
ويمكن إطالق تعدد األوجه على تعدد التوجيه الذي هو تعدد الوظائف . وخفض وجزم

لغويا ونحويا بمعنى العلة والسبب ) َوْجه(أو العلل النحوية ؛ وذلك الستخدام لفظ 
  .مساويا لمعنى التوجيه

؛ ألن غير أننا ال يمكننا إطالق تعبير تعدد التوجيه النحوي على تعـدد األوجـه   
: حيـــث أنـــه يشـــمل النـــوعين ؛ أشـــمل) وجـــه(ا لكلمـــة وجـــه فمفهـــوم التوجيـــه لـــيس مســـاوي

هــذه الكلمــة قرئــت : ولــذا فــال يقــال مــثال . الحكــم اإلعرابــي ، ومــا وراء الحكــم اإلعرابــي
على ثالثة توجيهات ، الرفع والنصـب والخفـض ، بـل يقـال قرئـت علـى ثالثـة وجـوه أو 

   .أوجه ، الرفع والنصب والخفض

ــــه ثالثــــة توجيهــــات    ــــا أن نقــــول أن الرفــــع فــــي كلمــــة مــــا  ، ل ــــداء : ويمكنن االبت
ويمكن أن تحـل محـل التوجيهـات كلمـة األوجـه ، فنقـول  والرفـع لـه . والخبرية والفاعلية

، وٕانمـــا ســـاغ ذلـــك لمـــا ســـبقت اإلشـــارة إليـــه مـــن أن  ، أو مـــن ثالثـــة أوجـــه ثالثـــة أوجـــه
  .لتوجيه فال يراد به إال العلة مفهوم الوجه يشمل الحكم وعلته أما ا

بعــد أن اســتعرض  " تعــدد التوجيــه النحــوي" أشــار الــدكتور صــبرة فــي كتابــه لقــد و      
العلـة فكـان متوقعـا أن يـنص علـى أن  :إلـى أن التوجيـه هـو وجه وتوجيـهمعاني كلمـة 

 للحكــم العلــل تعــدد تعــدد التوجيــه هــو تعــدد الوظــائف ولكنــه ذكــر أن تعــدد التوجيــه هــو
ــــي  وعلــــى خالفــــه اســــتخدم "األوجــــه اإلعرابيــــة "  اإلعرابيــــة الحــــاالت تعــــدد أو اإلعراب
التوجيـه  "المفهـومين للداللة علـى  "األوجه اإلعرابية " مصطلح  حماسة محمد الدكتور
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 هــذا وأطلــق " القرآنيــة الجملــة فــي األوجــه تعــدد"  بعنــوانلــه فــي بحــث  "األوجــه  –
ـــة"  كتابـــه مباحـــث أحـــد فـــي التعبيـــر ـــة العالم ـــه"  اإلعرابي  وجـــهاأل تعـــدد أســـباب فعنون
تعـدد الحـاالت اإلعرابيـة :  الجـانبين متضـمنا عـام بشـكل األوجـه تعـدد عن فيه وتحدث

وتعــدد الوظـــائف النحويـــة بـــال تفريــق بينهمـــا بخـــالف مـــا فعلــه الـــدكتور صـــبرة بإطالقـــه 

  .١تعدد التوجيه على تعدد األوجه وهذا محل االعتراض

   في كتاب تكاثف المادة العلميةهذا البحث بعض الصعوبات ، كه هذا وقد واج

، من حيث تناول تعدد األوجه النحوية ، فحاولت االنتقاء والمفاضـلة بينهـا  " الجامع "
  .بما يتماشى مع موضوع البحث ، ويخدم أهدافه 

 خمســـةتمهيــد و فــي  فقــد جــاء هــذا البحــثوتحقيقــا ألهــداف البحــث الســابقة ،   

  .الفهارس الفنيةثم  تعقبهم خاتمة، فصول 

  .لمصطلحات الرسالة لغة واصطالحا ، والتعريف بالقرطبي  التمهيد عرضت في

عــــن ظــــاهرة تعــــدد األوجــــه نشــــأة وأســــبابا ، ثــــم مفهــــوم الداللــــة  الفصــــل األولوأفصــــح 
  .والسياق ، ومدى العالقة الوطيدة بين الداللة وتعدد األوجه

فـــي قضـــية تعـــدد األوجـــه اإلعرابيـــة  القرطبـــي فقـــد أبـــان عـــن مـــنهج الفصـــل الثـــانيأمــا 
  .ترجيحا وتضعيفا ، ونسبة وعدما ، وأهم عوامل الترجيح عنده

لبعض مظاهر الداللة والسياق اللغويين وأثرها فـي تعـدد األوجـه ؛  الفصل الثالثوجعلت 
يــب وغيرهــا ، وكانــت كالداللــة المعجميــة والداللــة الصــرفية والداللــة الوظيفيــة وداللــة الترك

  .هذه المظاهر سببا في تعدد األوجه أو مرجحا لوجه من الوجوه اإلعرابية 

                                                           

  . ٢٢، صتعدد التوجيه النحوي في المحرر الوجيز ١
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فقـد خصصـته لـبعض مظـاهر الداللـة والسـياق غيـر اللغـويين وأثرهـا فـي  الفصـل الرابـعوأما 
  . وصل وداللة المقام كسبب أو كمرجحتعدد األوجه اإلعرابية ؛ كالتنغيم وداللة الفصل وال

والـذي عـرض لـبعض آثـار قضـية تعـدد األوجـه اإلعرابيـة  بالفصل الخامسوقد ختم البحـث 
  .كاألثر الفقهي واألثر العقدي واألثر البالغي 

  .إليهاالبحث  توصل التي النتائج أهم وتضمنت ، البحث بخاتمة ذلك أعقبت ثم

 النبوية الشريفة و فهرس األحاديث ؛ كفهرس اآليات القرآنية ووختم البحث بالفهارس الفنية 
  .فهرس المحتويات  فهرس المصادر والمراجع و فهرس األشعار و

وٕاذا كــــان ختــــام األمــــور مســــكها فــــإني أخــــتم هــــذه المقدمــــة بــــأن أقــــدم شــــكري الكبيــــر      
الــــذي لــــم يــــأل جهــــدًا ولــــم يــــدخر  طــــه الجنــــدي .د .أوامتنــــاني العظــــيم ألســــتاذي  الجليــــل 

ــــه  ــــه إثــــراًء كبيــــرًا وحســــبي من وســــعًا فــــي التوجيــــه والنصــــح واإلرشــــاد ، وقــــد أثرتهــــا توجيهات
ــــــه مــــــن المصــــــادر  ــــــاج إلي التشــــــجيع المتواصــــــل إلنجــــــاز هــــــذا البحــــــث وٕامــــــدادي بمــــــا أحت
والمراجـــــع فجـــــزاه اهللا عنـــــي كـــــل خيـــــر ، وأســـــأل اهللا  أن يحفظـــــه ويمـــــد فـــــي عمـــــره خدمـــــة 

فـــــع شـــــأن هـــــذه اللغـــــة العظيمـــــة لغـــــة القـــــرآن الكـــــريم وأن يجزيـــــه كـــــل خيـــــر فـــــي للعلـــــم ولر 
  .الدارين الدنيا واآلخرة فإنه نعم المولى ونعم المجيب

ــــــي يــــــد العــــــون والمســــــاعدة        ــــــى كــــــل مــــــن مــــــد ل ــــــان إل وأتقــــــدم بجزيــــــل الشــــــكر والعرف
 .جزاهم اهللا عني خير الجزاء ف وأفادني بمعلومة
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  مصطلحات البحث : أوال 

  

  ترجمة القرطبي والتعريف بكتابه: ثانيا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٥ 

 

  مصطلحات البحث : أوال 

كــون الشـيء يلـزم مـن العلــم بـه العلـم بشـيء آخــر واألول هـو الـدال والثــاني : هـيالداللـة 
فهــا الــدكتور أحمــد مختــار عمــر فــي معجمــه بأنهــا  .١المــدلول هــو العلــم المخــتّص  "وعر

  ٢"بدراسة معاني األلفاظ والعبارات والّتراكيب اللغوية في سياقاتها المختلفة

  :  أنواع أربعةإلى ويقسم الباحثون الداللة 

ـــة أولهـــا ـــة المفـــرد دالل ا قبـــل دخولـــه فـــي أي لغويـــ فـــردوهـــي معنـــى الم:  المعجمي
  .٣تركيب

  .٤الداخلية للنصوهو ما يمكن أن نسميه بالداللة : داللة التركيب:  ثانيها

ــــة ــــة والثالث ــــنص همــــا  : والرابع ــــنص يخرجــــان عــــن ال ــــان عــــن ال ــــان خارجيت : داللت
ــــة ــــةأو األداء الصــــوتي ،  الصــــوتية الدالل واألخيــــران معــــا يمــــثالن . الحــــال  ودالل

  . ٥جملة القرائن المحيطة بالحدث اللغوي وهو بالمقامما يعرف 

  : أشكال ثالثةالصوتي فيتمثل في  داءأما األ

علــــى أحــــد حروفهــــا إليصــــال  طوهــــو تنغــــيم فــــي بنيــــة الكلمــــة بالضــــغ:  النبــــر – أ
  . ٦معنى معين

                                                           

إبراهيم األبياري، دار الكتاب العربي ، : علي بن محمد الجرجاني، تحقيق: ، التعريفات١/١٣٩التعريفات   ١
هـ ، معالم الداللة اللغوية في القرن الثالث الهجري على مستوى الكلمة المفردة ،  ١٤٠٥،  ١بيروت ، ط 

 .م١٩٨٩ه ، ١٤١٠أم القرى ، كلية اللغة العربية ، رسالة ماجستير، إبراهيم عبداهللا الغامدي ، جامعة١٦ص
  .م٢٠٠٨ – ه١٤٢٩؛ القاهرة - الكتب عالم، عمر مختار أحمد ، المعاصرة العربية اللغة معجم ٢
 م١٩٨٢ الكويت والتوزيع للنشر العروبة دار مكتبة،   ٣٦ص  ،أحمد مختار عمر : علم الداللة: انظر  ٣
  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، دار الشروق ، الطبعة األولى ،  حماسةمحمد /د، ٩٨، صالنحو والداللة  ٤

 م٢٠٠٧، محمود جاسم دار النمير ، دمشق ، طبعة أولى ،  ٧٣تعدد األوجه في التحليل النحوي، ص  ٥
  .١٢٣، والنحو والداللة ، ص ١٧٠اللغة العربية معناها ومبناها، ص ٦
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ــيم – ب وهــو تنــوع األصــوات الــذي يحدثــه اهتــزاز الــوترين الصــوتيين تنــوٌع :  التنغ
اء النطــق ويــنظم عالقــة الوحــدات اللغويــة نــيتــراوح بــين االرتفــاع واالنخفــاض فــي أث

  .١ الصوتي الذي تقال به الجملةالمتتابعة في السياق بشكل اإلطار 

تقطيـــع المـــتكلم كالمـــه بجعلـــه علـــى دفعـــات ، أو  وهـــو:  وقـــفالوصـــل أو ال – ج
، وهــو مــن   ٢ وصــله ممــا يــدل علــى عالقــة تلــك الجملــة بــالتي قبلهــا ، أو قطعهــا

  .٣ الظواهر الصوتية ذات الشأن في توجيه المعنى على مستوى التركيب

تتـابع الكــالم ألجلـه مـدلوال عليــه بلفـظ المـتكلم، أو حالــه، الغـرض الـذي  : هــوالسـياق و 
  .٤"أو أحوال الكالم، أو المتكلم فيه، أو السامع

، ومـن ثـم ينظـر إليـه مـن " التـوالي" المقصـود بالسـياق : " تمـام حسـانويقول الدكتور 
تــوالى العناصــر التــي يتحقــق بهــا التركيــب والســبك، والســياق مــن : أوالهمــا؛ نــاحيتين 

    ".سياق النص"ى سم الزاوية يُ هذه 

ـــــوالى األحـــــــداث التــــــــي صــــــــاحبت األداء اللغــــــــوي وكانــــــــت ذات عالقــــــــة : والثانيــــــــة تـــ
  .٥" سياق الموقف "ى السياق سم باالتصال ومن هذه الناحية يُ 

  :السياق في االصطالح  ينقسم إلى قسمين وبالتالي فإن 

 

                                                           

نوازد حسن ، واللغة العربية معناها ومبناها ص ، أحمد  ٢٦٣-٢٦١المنهج الوصفي في كتاب سيبويه ، ص ١
 .١١٧، والنحو والداللة ، ص٢٢٦

 .٨٢تعدد األوجه في التحليل النحوي ص  ٢
 ه١٤١٤دار الثقافة العربية سنة  ٢٤، ١٧ –١٥أثر الوقف على الداللة التركيبية  ، محمد حبلص ،  : انظر ٣
 .م ١٩٩٣ -
 ، فهد الشتوي،  رسالة٢٧داللة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى عليه السالم ، ص ٤

  .م ٢٠٠٥/ـه ١٤٢٦ القرى ، أم جامعة ماجستير،
، بحث ُقدم في الكتاب التذكاري لالحتفال بالعيد المئوي لكلية دار ٣٧٥قرينة السياق للدكتور تمام حسان  ٥

 م١٩٩٣هـ  ١٤١٣للكتاب سنة  العلوم مطبعة عبير



١٧ 

 

  : ـ السياق اللغوي  ١

الســـياق الـــداخلي للـــنص ؛ وهـــو الـــنظم اللفظـــي للكلمـــة ويطلـــق عليـــه الســـياق اللفظـــي أو 
وموقعها من ذلك النظم ، الذي يشمل الكلمـات والجمـل الحقيقيـة السـابقة والالحقـة للكلمـة 

  .١، والنص الذي ترد فيه ، أي موقعها من الجملة والنص وما يْكسبها من توجيه داللي

  : ـ السياق غير اللغوي  ٢

ــــنصبالســــياق الخــــارجي   ويســــمى أيضــــا ــــف أو لل ــــام أو ســــياق الموق : وهــــو  المق
ـــــذلك يشـــــمل " جملـــــة العناصـــــر غيـــــر اللغوّيـــــة المكّونـــــة للموقـــــف الكالمـــــي" ، وب

مجمـــــوع األفـــــراد المشـــــاركين فـــــي الكـــــالم ، مـــــن حيـــــث الجـــــنس ، والعمـــــر ، واأللفـــــة ، 
إلشــــــارات والتربيــــــة ، واالنتمــــــاء االجتمــــــاعي ، والثقــــــافي ، والمهنــــــي ، واإليحــــــاءات وا

ـــــــك ، كمـــــــا يشـــــــمل ظـــــــروف الزمـــــــان ،  ـــي تصـــــــدر مـــــــنهم ، وغيـــــــر ذل العضـــــــوّية التــــ
والمكـــــان التـــــي يـــــؤدى بهـــــا الحـــــدث الكالمـــــي ، وتـــــؤثر فيـــــه ، والعالقـــــات االجتماعيـــــة 
ــة ، والعناصــــــر األخــــــرى التــــــي تــــــؤثر  ، والسياســــــية ، والدينيــــــة ، والتاريخيــــــة ، والفكريــــ

ول إن المقـــــام هــــــو كـــــل العناصــــــر وبــــــذلك يمكـــــن القــــــ.  ٢ فـــــي الكـــــالم ، وفــــــي غايتـــــه
ـــــــة إلـــــــى إيصـــــــال  ـــــــة المفـــــــرد والجمل ـــــــنص ، التـــــــي تـــــــؤدي مـــــــع دالل الخارجـــــــة عـــــــن ال

  . المعنى وتوضيحه

، أو مالبســــــات  ظــــــروف حاليــــــة، وٕالــــــى  أداء صــــــوتيويمكـــــن تقســــــيم المقـــــام إلــــــى 
ـــــه ،  ـــــنص مـــــن المـــــتكلم ، أو ممـــــن حول ـــــي حـــــدثت وقـــــت خـــــروج ال حاليـــــة ، وهـــــي الت

  وٕاشارات ودالالت تاريخية وما شابه 

  
                                                           

كمال بشر ، مكتبة . د: دور الكلمة في اللغة ، ترجمة  - :فن أولمان ي، ست ٥٥،  ٥٤دور الكلمة في اللغة ،  ١
 .م ١٩٨٨رة ، هالشباب ، القا

طبعـة األولـى ، بيـروت ، ال –، دار الغصون  ١٨٩، ١٨٨علم اللغة االجتماعي عند العرب ، هادي نهر ، ص ٢
، ،  ٣٥٢،  ٣٥١،  ٣٣٧تمـــــام حســـــان ، ص. د. ، واللغـــــة العربيـــــة معناهـــــا ومبناهـــــا ، أم ١٩٨٨ -هــــــ  ١٤٠٨

 . ١١٥، ١١٤محمد حماسة عبد اللطيف ، ص. د. والنحو والداللة  ، أ



١٨ 

 

  :مفهوم تعدد األوجه اإلعرابية 

حتــى يمكننــا الوقــوف علــى المفهــوم الــدقيق لتعــدد األوجــه اإلعرابيــة ينبغــي علينــا النظــر 
ه " ، " وجه " في معنى كلمة  في المعاجم ، وعند النحاة " توجيه  "، " وج.  

  " وجه " معنى كلمة 

  :لغة : أوال 

أشـــــــارت أكثـــــــر المعـــــــاجم إلـــــــى أن الوجـــــــه هـــــــو مـــــــا يظهـــــــر مـــــــن الشـــــــيء ، أو مـــــــا 
  .يستقبلك منه 

ـــــى تعـــــدد معـــــاني  ـــــه ، " وجـــــه " كمـــــا أشـــــارت إل ـــــق ب واســـــتعماالتها، حســـــب مـــــا تتعل
  " .وجه " وما يعنينا من تلك المعاني هو معاني كلمة 

معـــــروف والجمـــــع : فللوجـــــه عـــــدة معـــــان فـــــي اللغـــــة ولـــــه دالالت متقاربـــــة ، فالوجـــــه 
أشـــــرافُه ، ووجـــــه الـــــرأي ، أي : ، ووجـــــوه البلـــــد  هوجـــــوُه ، ووجـــــه كـــــل شـــــيء مســـــتقبل

مــــا أقبــــل عليــــك مــــن الــــرأس مــــن دون منابــــت : هــــو الــــرأي نفســــُه ، ووجــــه الــــرأس : 
ســـــبيل الـــــذي تقصـــــده بـــــه ال: أولـــــُه ، ووجـــــه الكـــــالم : شــــعر الـــــرأس ، ووجـــــه النهـــــار 

القصـــــــد ، الجهــــــة ، المعنـــــــى ، مــــــا يظهـــــــر لــــــك مـــــــن المســــــألة ، الســـــــبيل : منهــــــا و 
 علــــــى يءالشــــــ جعــــــل ، الــــــذي مقصــــــد الكــــــالم إليــــــه ، الســــــبب ، النــــــوع ، الصــــــورة 

  .١ واحدة جهة

  

                                                           

 وتاج ، تاريخ بدون ، السامرائي إبراهيم الدكتور ، المخزومي مهدي الدكتور تحقيق ، ٤/٦٦ ، الخليل ، العين ١
 للماليين العلم دار ، عطار الغفور عبد أحمد تحقيق ، ٢٢٥٥ ، ٢٢٥٤ ص ، الجوهري ، العربية وصحاح اللغة

 ومحمد الكبير علي اهللا عبد تحقيق ، ٦/٤٧٧٥ ، منظور ابن ، العرب ولسان ، م١٩٩٠ ، الرابعة الطبعة ،
 ، ٢٨٩/ آبادي الفيروز ، المحيط والقاموس ت، . ب ، المعارف دار ، الشاذلي محمد وهاشم اهللا حسب أحمد
 ٥٤٥:  ٣٦/٥٣٥ ، الزبيدي ، العروس وتاج ، م ١٩٨٠ – هـ ١٤٠٠ ، للكتاب العامة المصرية الهيئة ، ٢٩٠

 .  م ١٩٦٥ – هـ ١٣٨٥ الكويت حكومة مطبعة ، فراج أحمد الستار عبد تحقيق ،



١٩ 

 

  : اصطالحا: ثانيا 

عنـــــد النحـــــاة نالحـــــظ أنهـــــم قـــــد اســـــتخدموها بعـــــدة معـــــاٍن "  وجـــــه" بتتبـــــع كلمـــــة و 
  :منها ما يأتي 

  :السبب أو التخريج  -١

" فـــــإن قلـــــت إن أفضـــــلهم لقيـــــت ، فنصـــــبت أفضـــــلهم بــــــ : "  ســـــيبويهمثـــــل قـــــول  
  .١"فهو قبيح حتى تقول لقيته " إن

و ال يجـــــوز إلغـــــاء العامـــــل المتقـــــدم : " فـــــي بـــــاب ظـــــن  ابـــــن هشـــــاموِمثـــــل قـــــول 
  :  خالفا للكوفيين واألخفش ، واستدلوا بقوله 

  ٢وما إخال لدينا منك تنويل .........................               

ــــأن ذلــــــك محتمــــــل لثالثــــــة أوجــــــه  أن يكــــــون مــــــن التعليــــــق بــــــالم : أحــــــدها : وأجيــــــب بــ
  . ٣  ... "داء المقدرة تاإلب

  ." السبب " بمعنى " وجه " فقد استخدم النحاة كلمة  يشير النص السابقفكما 

  : الحالة اإلعرابية أو الحكم اإلعرابي  -٢

  ...على النصب والرفع : وأنشدوا هذا البيت على وجهين  : "مثل قول سيبويه  

  

                                                           

 الطبعة ، القاهرة – الخانجي مكتبة ، هارون محمد السالم عبد وشرح تحقيق ، ٢/٣٥٧ ، سيبويه الكتاب ١
 . م ١٩٨٨ – هـ ١٤٠٨ الثالثة

  أرجو وآمل أن تدنو مودتها: هذا عجز بيت وصدره  ٢
 ، تحقيق وشرح علي فاعور ، دار ٦٢كعب بن زهير ، انظر ديوان كعب بن زهير ، ص : من البسيط ، قائله 

، وشرح عمدة الحافظ ص  ١/٣١١م ، وخزانة األدب  ١٩٨٧األولى ، لبنان ـ الطبعة  –بيروت  –الكتب العلمية 
 .، مطبوع مع خزانة األدب بدون تاريخ  ٤١٢/ ٢، والمقاصد النحوية في شرح الشواهد األلفية ، العيني ،  ٢٤٨

 . ٦٨:  ٦٥/ ٢أوضح المسالك إلى ألفية ابن ماللك ، ابن هشام ،  ٣



٢٠ 

 

  ١ فأما تميم تميم بن مر           فألفاهم القوم روبى نياما

  .٢لرفع أجودفالنصب عربي كثير وا

ــــره قــــول  ــــك إن تــــأتني آتــــك ، وٕاذا أكرمــــك ، ثالثــــة : "  الزمخشــــريونظي وفــــي قول
  .٣" الجزم والرفع والنصب : أوجه 

" وجــه " يتضــح مــن النصــين الســابقين اســتخدام ســيبويه ومــن بعــده مــن النحــاة لكلمــة 
  .ابي من رفع أو نصب أو خفض أو جزمبمعنى الحالة اإلعرابية ، أو الحكم اإلعر 

  : الراجح أو المختار -٣

ـــــى كمـــــا وردت  ـــــد النحـــــاة بمعن ـــــراجح " كلمـــــة وجـــــه عن ـــــار " أو " ال ـــــول " المخت ، مثـــــل ق
  ٤" وهو المطرد فقال الوجه معاى" معايا" وسألته عن قولهم : "  سيبويه

m��m��l��k��j��i�h�g :ونظيــر ذلــك مــا ذكــره الزمخشــري فــي قولــه تعــالى 

s��r���q��p��o��nt�������~��}���|��{��z��y��x��w��v��u

¢��¡£��¨��§��¦��¥��¤©����́�³��²�������±��°�� �̄�®����¬��«��ªl ٥.  

                                                           

، تحقيق عزة  ١٩٠ألسدي ، صا م، انظر ديوان بشر بن أبي خاز  مالمتقارب ، قائله بشر بن أبي خاز من  ١
واألزهية في علم الحروف ، الهروي ، ص / م  ١٩٧٢حسن ، منشورات دار الثقافة ، دمشق ، الطبعة الثانية ، 

م ، وجمهرة اللغة ١٩٩٣،  هـ ١٤١٣، تحقيق عبد المعين الملوحي   ، طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق ، ١٤٦
 ١٩٨٧، تحقيق رمزي منير بعلبكي ، دار العلم للماليين ، بيروت ، الطبعة األولى ،  ١٠٢١دريد ، ص ، ابن 

، تحقيق محمد الدالي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة األولى ،  ٨١م ، وأدب الكاتب ، ابن قتيبة ، ص 
، ر الجيل ، بيروت، ودار عمار ، تحقيق فخر سليمان قدارة ، دا ١/٣٣٤م ، واألمالي ، ابن الحاجب ،  ١٩٨٢

 .م ١٩٨٩عمان ، الطبعة األولى ، 
  .١/٨٢الكتاب  ٢

، وبذيله كتاب المفضل في شرح أبيات المفصل ، الحلبي ،  ٣٢٤المفصل في علم اللغة ، الزمخشري ، ص  ٣
 .دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، بدون تاريخ 

 . ٤/٤٠٥الكتاب  ٤
 .٧: آل عمران  ٥



٢١ 

 

  .١واألول هو الوجه : بعد أن رجح وجه العطف على االستئناف قائال 

هـذا " وٕاذا أتبـع المجـرور فالوجـه جـر التـابع علـى اللفـظ فتقـول : "  ابـن هشـامومثل قـول 
  . ٢"، ويجوز نصبه بإضمار وصف منون أو فعل اتفاقا " ضارب زيد وعمرو 

بمعنـــــى الـــــراجح مـــــن " وجـــــه " يتضـــــح مـــــن النصـــــوص الســـــابقة ، اســـــتخدام كلمـــــة 
  .األوجه أو الحاالت والمختار منها

  : التوجيه أو الوظيفة النحوية -٤

الوظيفــــة النحويــــة أو التوجيــــه " كمــــا وردت كلمــــة وجــــه عنــــد النحــــاة أيضــــا بمعنــــى 
جعلــت متاعــك بعضــه : وتقــول : "  ســيبويه، مثــل قــول " النحــوي للحكــم اإلعرابــي 
فـي النصـب ، إن شـئت جعلـت فـوق فـي موضـع " أوجـه " فـوق بعـض ، فلـه ثالثـة 

  .٣... " الحال 
ــــــن الســــــراجونظيــــــر قــــــول   جعلــــــت " فــــــي نصــــــب " أوجــــــه " فهــــــذه ثالثــــــة : "  اب

ـــب علــــــى الحــــــال ، والنصــــــب علــــــى " متاعــــــك بعضــــــه علــــــى بعــــــض  وهــــــي النصـــ
  .٤" أنه مفعول ثاٍن ، والنصب على أنه مفعول مفعول 

  . في النصين السابقين بمعنى الوظيفة النحوية ، أو التوجيه النحوي" وجه" فكلمة

الســبب : اسـتخدمت عنــد النحـاة بأربعــة معـان "وجــه " وممـا سـبق يتضــح أن كلمـة  
أو التخريج ، الحالـة اإلعرابيـة ، الـراجح أو المختـار ، الوظيفـة النحويـة أو التوجيـه 

الحالـــــة اإلعرابيـــــة : واألكثـــــر اســـــتخداما همـــــا المعنيـــــان الثـــــاني والرابـــــع . النحـــــوي 
   .والوظيفة النحوية

  
                                                           

 .١/٥٢٩الكشاف  ١
 .٣/٢٣١أوضح المسالك  ٢
 . ١٥٦/ ١الكتاب  ٣
 .٥٣:  ٥٢/ ٢األصول في النحو ،  ٤
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  :تعدد األوجهوبالتالي فإن 

، وراء تعــدد الحكــم اإلعرابــي الواحــدتعــدد الوظــائف أو  اإلعرابيــة تالحــاال تعــدد هــو
  .خفضا أو جزماو كان أو نصبا أ رفعا ؛أو وراء الوجه اإلعرابي الواحد 

  :من التعدد  نوعينيشمل "  تعدد األوجه اإلعرابية" فإن تعبير  وعليه

ــــ أ  وقــــع فيــــه تعــــدد فــــي  فيمــــا النــــوعويكثــــر وقــــوع هــــذا  الحالــــة اإلعرابيــــة تعــــدد ـ
  .القراءات القرآنية 

للحكـــــم اإلعرابـــــي الواحـــــد ، كـــــاالختالف حـــــول  الوظـــــائف النحويـــــة تعـــــدد ــــــ ب 
ـــب فــــــي مثــــــال مــــــا بــــــين المفعوليــــــة أو الظرفيــــــة ، أو النعــــــت ومــــــا  المســــــبب للنصـــ

  . شابه ذلك 
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  ترجمة القرطبي والتعريف بكتابه: ثانيا 

  

  نسبتهاسمه، لقبه، كنيته، : أوال

  والدته ونشأته، رحالته: اثاني

  )طلبه للعلم ، شيوخه، تالميذه ( حياته العلمية : اثالث

  مكانته العلمية:  ارابع

  آثاره العلمية:  اخامس

  )الجامع ألحكام القرآن( كتاب :  اسادس

  



٢٤ 

 

  اسمه، لقبه، كنيته:  أوال

ـــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن أبــــــي بكــــــر بــــــن فــــــرح األنصــــــاري الخزرجــــــي  :اســــــُمه - محمـ
  .١المالكي األندلسي ثم القرطبي

لــــم يعــــرف القرطبــــي بلقــــب اشــــتهر بــــه، فهــــو قــــد اشــــتهر بنســــبته، ومــــع  :َلَقبــــه -
  .٢"شمس الدين"هذا فقد لقبه بعضهم بـ 

  .٣يكنى اإلمام القرطبي بأبي عبد اهللا :كنيته -

  : قهأخال ، رحالته ، مولده: اثاني

ـــــده -أ ـــــذكروا وقـــــت  :مول ـــــم ي ـــــة ول ـــــدًا فـــــي قرطب ـــــد القرطبـــــي فـــــي األنـــــدلس وتحدي ول
  .والدته ألن القدماء يهتمون بتاريخ الوفاة ألهل العلم أكثر من اهتمامهم بوالدتهم

عائلـــــــة  فـــــــيونشــــــأ القرطبـــــــي فـــــــي قرطبـــــــة وصـــــــار علمــــــًا مـــــــن أعالمهـــــــا، ونشـــــــأ 
وفــــاة أبيــــه وكــــان عمــــره لــــم متوســــطة الحــــال، حيــــث كــــان أبــــوه يشــــتغل بالزراعــــة، وبعــــد 

يتجــــاوز الخامســــة والعشــــرين مــــن عمــــره اشــــتغل بصــــناعة الخــــزف ونقــــل اآلجــــر وكانــــت 
  .٤من الصناعات المنتشرة في قرطبة

                                                           

طبقات المفسرين، الحافظ شمس الدين محمـد بـن علـي بـن أحمـد  - ٦٦ - ٢/٦٥طبقات المفسرين، للداودي، ١
 .لبنان -بيروت ، مراجعة لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية، ه٩٤٥الداوودي 

طبقات المفسرين ، جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ، تحقيـق علـي . ٧٩و طبقات المفسرين ، للسيوطي، ص  
 .م ١٩٧٦ -هـ  ١٣٩٦محمد عمر ، مكتبة وهبة ، الطبعة األولى ، 

  .٣٣القرطبي المفسر ، ص٢ 
لمســاني، تحقيــق محمــد محيــي نفــح الطيــب، مــن غصــن األنــدلس الرطيــب، المقــري الت. ٢/٤٠٩نفــح الطيــب ،  ٣

 .ه١٣٦٧، ١الدين عبد الحميد، ط
اإلمام القرطبـي شـيخ أئمـة التفسـير، المشـهور حسـن . ٣٩، ١٩ – ١٨اإلمام القرطبي شيخ أئمة التفسير ، ص  ٤

قرطبـة اإلسـالمية، فـي .٢٠٣. ١٦٨و قرطبـة اإلسـالمية ، ص . م١٩٩٣، ١محمود سلمان، دار القلم، دمشق، ط
 .ه١٤٠٤هجري، الشيخ محمد عبد الوهاب خالف، الدار التونسية، القرن الخامس ال
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ـــــه -ب لـــــم يغـــــادر اإلمـــــام القرطبـــــي مدينتـــــه ومســـــقط رأســـــه إال بعـــــد أن  :رحالت
ـــــرة  ـــي مصـــــر رحـــــالت وســـــافر لمـــــدن كثي ـــــه فــ ـــــى مصـــــر وحصـــــلت ل ـــــت فســـــافر إل ُاحتل

  .١منية بني الخصيب ، القاهرة -المنصورة ،الَفّيوم  ، سكندريةاإل: منها

تميــــــــز القرطبـــــــي بــــــــأخالق وصـــــــفات فاضــــــــلة ، فقــــــــد  : صـــــــفاته وأخالقــــــــه -ج
كــــــــان مــــــــن عبــــــــاد اهللا  ":وصــــــــفه المؤرخــــــــون بالصــــــــفات الحميــــــــدة فقــــــــالوا فــــــــي وصــــــــفه 

الصــــــالحين والعلمــــــاء العــــــارفين الــــــورعين الزاهــــــدين فــــــي الــــــدنيا المشــــــغولين بمــــــا يعنــــــيهم 
  ٢"من أمور اآلخرة 

ـــــه أمـــــام  ـــــه وحســـــن مناظرتـــــه واتســـــاع أفق ـــــة عبارت ـــــة لســـــانه ورق فضـــــال عـــــن عف
ـــه فــــــــي الــــــــرأي فهــــــــو يجــــــــل كــــــــل رأي علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن  مخالفيــــــــه أو مخــــــــالفي مذهبـــــ

  .المخالفين وأو يتهجم عليهم مخالفته له ويلوم من يعيب

ــــــه: ومــــــن صــــــفاته أيضــــــا  ــــــه و  أمانت ــــــين جانب ــــــة وموضــــــوعيته ول عــــــدم نصــــــافه و إ العلمي
تعصــــبه وتظهــــر هــــذه الصــــفة لكــــل مــــن قــــرأ فــــي كتبــــه ال ســــيما فــــي مــــواطن مناقشــــته 

  ٣.لمخالفيه الرأي في بعض المسائل واألحكام 

                                                           

، عبـد اللطيـف حمـزة، تقـديم جـابر عصـفور،  الحركة الفكرية في مصر في العصرين األيوبي والمملـوكي: انظر ١
 .١٦٨ -١٦٧ ص . القاهرة –الهيئة العامة للكتاب، مصر 

 .٧٤٣طبقات المفسرين للداوودي ص  ٢
 .١٧ومنهجه في التفسير صاإلمام القرطبي  ٣
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  . )شيوخه، تالميذه ، طلبه للعلم ( حياته العلمية : ا ثالث 

ورعايتـــــه ، بقرطبـــــة فـــــي كنـــــف أبيـــــه، اإلمـــــام القرطبـــــي  فـــــي عصـــــر الموحـــــدين  أنشـــــ
ـــــــي العربيـــــــة ـــــــم اإلمـــــــام القرطب ـــــــب ، و كعـــــــادة أهـــــــل األنـــــــدلس تعل ـــــــى جان والشـــــــعر إل

وترقــــى فيــــه فتنقــــل بــــين حلقــــات العلــــم ، تعلمــــه القــــرآن فــــي صــــغره ثــــم واصــــل تعليمــــه
ــــــة "وخــــــزائن الكتــــــب فــــــي، والمعاهــــــد، التــــــي فــــــي المســــــاجد ــــــى أ"  ُقْرُطب ن غادرهــــــا إل

ثـــــم انتقـــــل اإلمـــــام القرطبـــــي  ،  ١وتوجـــــه إلـــــى ِإْشـــــبيلية، "هــــــ  ٦٣٣ " هاربـــــا فـــــي ســـــنة
ــل أن يســـــتقر فـــــي صـــــعيد مصـــــر وقـــــد ، حيـــــث نـــــزل فيهـــــا فتـــــرة، إلـــــى اإلســـــكندرية قبـــ

الــــــذي ، ابــــــن رواج: وأخــــــذ عــــــن شــــــيخه، هـــــــ  ٦٤٨وصــــــل إلــــــى مصــــــر قبــــــل ســــــنة 
  .٢توفى في تلك السنة

والزهــــــد ، وحســـــن الفهـــــم، وســـــالمة التفكيـــــر، ثـــــرة االطــــــالعواشـــــتهر اإلمـــــام القرطبـــــي بك
  .وهو أمر واضح في كتاباته، وعفة اللسان، باإلضافة للخلق الطيب، في الدنيا

  :شيوخه في األندلس

وهـــــو أبـــــو جعفـــــر أحمـــــد بـــــن محمـــــد القيســـــي المعـــــروف  :ابـــــن أبـــــي حجـــــة -أ
ــــن أهــــــل قرطبــــــة، تصــــــدى لإلقــــــراء، ) ه٦٤٣(بــــــابن أبــــــي حجــــــة، تــــــوفي ســــــنة  وهــــــو مــ

  .٣وغيره" تسديد اللسان لذكر أنواع البيان "وعلم العربية، من تصانيفه 

ربيــــع بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن أحمــــد األشــــعري، تــــوفي ســــنة  :أبــــو ســــليمان -ب
ــــــــة، و )ه٦٣٢( ــــــــه ، مــــــــن أهــــــــل قرطب ــــــــي أحكامــــــــه، ول أحــــــــد قضــــــــاتها، كــــــــان عــــــــادًال ف

  .٤مشاركة في علم الحديث

                                                           

  .١/١٩٥معجم البلدان : انظر.وهي عاصمة منطقة األندلس، مدينة كبيرة عظيمة، :ِإْشبيلية  ١
  .يوسف عبد الرحمن الفرت، القرطبي المفسر ٢
  .٥م، ط١٩٨٠ - األعالم، خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت . ١/٢١٩األعالم،  ٣
 . ٦٦ - ٦٥اإلمام القرطبي، ص  ٤



٢٧ 

 

ـــــو عـــــامر -ج ـــــرحمن  :أب ـــــد ال ـــــن عب ـــــى ب ـــــع األشـــــعري، يحي ـــــن ربي ـــــن أحمـــــد ب ب
ـــــــ ـــــــوفي ســـــــنة  يأخـــــــو أب ـــــــولى )ه٦٣٩(ســـــــليمان ت ـــــــل، حـــــــافظ ومحـــــــدث، ت ، عـــــــالم جلي

  .١قضاء قرطبة وغيرها، وكان متكلمًا دقيق النظر

محمــــــد بــــــن يوســــــف األنصــــــاري  علــــــي بــــــن عبــــــد اهللا بــــــن : أبــــــو الحســــــن -د
، تــــــولى القضـــــاء بالقرطبــــــة وامتـــــاز بالبالغــــــة )ه٦٥١(القرطبـــــي المـــــالكي تــــــوفي ســـــنة 

  .٢ واألصول، وكان مقرئاً 

ـــــو محمـــــد -ه عبـــــد اهللا بـــــن ســـــليمان بـــــن داود بـــــن حـــــوط اهللا األنصـــــاري  : أب
ــــــارثي األندلســــــــي، تــــــــوفي ســــــــنة  ، كــــــــان حافظــــــــًا محــــــــدثًا، تــــــــولى قضــــــــاء )ه٦١٢(الحــ

  .عن أبي الحسن األنصاريال ولم يكثر القرطبي األخذ عنه، و ٣ قرطبة

  شيوخه في مصر

ــــو العبــــاس القرطبــــي -أ ــــن  : أب ــــراهيم ب ــــن إب ــــن عمــــر ب ــــدين أحمــــد ب ضــــياء ال
بــــــرع فــــــي الحــــــديث وفــــــي العربيــــــة والفقــــــه األنصــــــاري القرطبــــــي، فقيــــــه مــــــالكي،  عمــــــر

  .٤ )ه٦٥٦(، وتوفي سنة "المفهم"وله تصانيف منها 

ـــ -ب ـــو محمـــد ب رشـــيد الـــدين عبـــد الوهـــاب بـــن رواح بهـــذا اشـــتهر  : جن رواأب
فقيـه ) ه٦٤٨(في سـنة واسـمه ظـافر ابـن علـي بـن فتـوح بـن حسـين األزدي، القرشـي، تـو 

سكندرية ومن الذين أكثر األخذ عنه اإلمام القرطبيمالكي سكن اإل
٥
.  

                                                           

، الذهبي ، تحقيق سير أعالم النبالء ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان . ٢٣/٨٠سير أعالم النبالء،  ١
 .م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥بيروت ، الطبعة الثالثة ،  –، مؤسسة الرسالة  شعيب األرناؤوط

 . ٢٣/٣٠٤المرجع السابق  ٢
 . ٤/٩١األعالم،  ٣
 .١/١٨٦األعالم  ٤
 . ٢/٢٣٧،  سير أعالم النبالء ٥



٢٨ 

 

عبــــــد المعطــــــي بــــــن محمــــــود بــــــن عبــــــد المعطــــــي بــــــن أبــــــي  :أبــــــو محمــــــد -ج
كـــــان فقيهـــــًا مالكيـــــًا، زاهـــــدًا متصـــــوفًا، ولـــــه فـــــي ) ه٦٣٨(الثنـــــاء اللخمـــــي، تـــــوفي ســـــنة 

  .١وغيرها"  شرح الداللة على فوائد الرسالة "الرقائق كتب منها 

ــد فــي دمشــق ورحــل فــي )ه٦٥٦(تــوفي ســنة :  الحســن البكــري -د ، محــدث ول
اإلمــــام ابــــن الصــــالح والبرازلــــي وغيرهمــــا وســــمع منــــه القرطبــــي طلــــب العلــــم ســــمع مــــن 

  .٢، وغيرها" األربعين البلدية "بالجزيرة قبالة المنصورة له مصنف اسمه 

أبـــو الحســـن علــــي بـــن هبـــة اهللا بــــن ســـالمة المســـلم اللخمــــي : بهـــاء الــــدين -ه
ــــابن الجميــــزي(المعــــروف  ــــًا مقرئــــًا وتــــولى )ه٦٤٩(تــــوفي ســــنة ) ب ، وكــــان شــــافعي مفتي

  .٣الخطابة بجامع القاهرة روى الكثير من الحديث في بلدان منها مكة المكرمة

داللـــــــة علمـــــــه وكثـــــــرة  ا مشـــــــايخ آخـــــــرون غيـــــــر مـــــــا ذكرنـــــــا وهـــــــذوللقرطبـــــــي رحمـــــــه اهللا
  .إلطالةليخ واكتفينا بذكر أبرزهم تجنبًا رحالته في طلب العلم ومالزمته للمشا

  :تالميذه

  :أخذوا عنه ومنهمتالميذ ) رحمه اهللا(لإلمام القرطبي 

شـــــهاب الـــــدين أحمـــــد، تلقـــــى مـــــن أبيـــــه العلـــــوم وروى عنـــــه باإلجـــــازة  :ابنـــــه -أ
  .٤وكان عالمًا مشاركًا بالفنون

  

                                                           

 . ٤/١٥٥،  األعالم ١
 . ٢/٢١٥المرجع السابق  ٢
 . ٥/٣٠المرجع السابق  ٣
القرطبي ومنهجه في  "، وقد قال القصبي زلط في كتابه  وما بعدها ٧٩، للسيوطي، ص  طبقات المفسرين ٤

اللخمي الشافعي وهذا خلط فإن هذا ال يتفق مع كونه  حابن القرطبي هو نفسه أحمد بن فر  إن ٤٢ص " التفسير
 . ذلكابن القرطبي وأن أحمد اللخمي من إشبيلية ونـزل بدمشق إلى غير 



٢٩ 

 

 الخراســــــتاني،إســــــماعيل بــــــن محمــــــد بــــــن عبــــــد الكــــــريم بــــــن عبــــــد الصــــــمد  -ب
  .١سمع من السخاوي وابن عساكر وكان ذا خلٍق جم) ه٧٠٩(توفي سنة 

ـــــر الثقفـــــي، الغرنـــــاطي، تـــــوفي بـــــن إبـــــراهأحمـــــد  :أبـــــو جعفـــــر -ج يم بـــــن الزبي
ــــــــه ) ه٧٠٨(ســــــــنة  كــــــــان حافظــــــــًا حجــــــــًة، شــــــــيخ القــــــــراء والمحــــــــدثين فــــــــي األنــــــــدلس ل

  .٢ "اإلعالم بمن ختم به القطر األندلسي من األعالم "مصنفات كثيرة منها 

بــــاس أحمــــد بــــن أمــــين محمــــد ابــــن اإلمــــام كمــــال الــــدين أبــــي الع :أبــــو بكــــر -د
الميمـــــــون القســـــــطالني المصـــــــري، تـــــــوفي ســـــــنة  بـــــــن الحســـــــن بـــــــنالـــــــدين بـــــــن محمـــــــد 

أخــــذ عـــــن علمـــــاء كثـــــر ) رحمـــــه اهللا(كــــان فقيهـــــًا علـــــى مــــذهب اإلمـــــام مالـــــك ) ه٦٨٦(
  .٣وعلماء بمكة المكرمة وغيرها من البلدان

ــــــي المعــــــالي البغــــــدادي  :ضــــــياء الــــــدين -ه ــــــن أب ــــــي الســــــعود ب ــــــن أب أحمــــــد ب
  .٤ ب التذكرةمن بغداد أجازه القرطبي بمناولة كتا)السطربجي(المعروف بـ

  مكانته العلمية وثناء الناس عليه :  ارابع

ـــــــة رفيعـــــــة و  ـــــــة علمي ـــــــي مكان ـــــــت لإلمـــــــام القرطب ـــــــي يظهـــــــر هـــــــذا كان واضـــــــحًا ف
الــــــتكلم عــــــن علمــــــه وطلبــــــه للعلــــــم ومــــــن خــــــالل شــــــيوخه الــــــذين أخــــــذ مــــــنهم وتالميــــــذه 

  .الذين تتلمذوا على يديه

 " رحمـــــه اهللا" بكتـــــب وتصـــــانيف ألفهـــــا ولـــــم يشـــــتهر وكـــــذلك اشـــــتهر القرطبـــــي 
عليـــــه كـــــل  بمناصـــــب تقلـــــدها وٕانـــــه مـــــن أهـــــم أســـــباب ذلـــــك زهـــــده وورعـــــه، حيـــــث أثنـــــى

                                                           

الدرر الكامنة فـي أعيـان المائـة الثامنـة ، شـهاب الـدين أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن . ١/٣٧٩الدرر الكامنة ،  ١
هــ  ١٤١٤بيـروت ،  –سـالم الكرنكـوي األلمـاني ، دار الجيـل . علي بن أحمد ، ابن حجر العسقالني ، تصـحيح د

 .م ١٩٩٣ -
 . ٨٤ -١/٨٣األعالم ،  ٢
، وزارة الثقافة واإلرشاد  ي برديغر ، البن ت ، في أخبار مصر والقاهرة النجوم الزاهرة. ٧/٣٧٣،  النجوم الزاهرة ٣

 .م١٩٢٩، مصر  القومي
 . ٩٤اإلمام القرطبي، ص ٤



٣٠ 

 

ــــذين ترجمــــوا لــــه ووصــــفوه ــــه ال ــــد قيــــل عن ــــان فق كــــان مــــن عبــــاد اهللا :  بالصــــالح والعرف
ـــــي الــــــــدنيا المشــــــــغولين بمــــــــا  الصــــــــالحين، والعلمــــــــاء العــــــــارفين الــــــــورعين، الزاهــــــــدين فـــ

  .١يعنيهم من أمور اآلخرة 

ـــــى  ـــــه صـــــاحب كـــــذلك أثن ـــــات "علي ـــــوات الوفي ـــــه"  ف ـــــدة، : بقول ـــــه تصـــــانيف مفي ل
  .٢تدل على كثرة اطالعه ووفور علمه منها تفسير الكتاب العزيز

كـــــــان مـــــــن الغواصـــــــين علـــــــى معـــــــاني  ": " شـــــــذرات الـــــــذهب"وقـــــــال ابـــــــن العمـــــــاد فـــــــي 
  . ٣"جّيد النقل، وحسن التصنيف، الحديث

تصــانيف مفيــدة تــدل علــى كثــرة  لــه، إمــام متفــنن متبحــر فــي العلــم: " قــال الــذهبي عنــه
 ،وهو كامـل فـي معنـاه، وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان، اطالعه ووفور فضله

  ". وكثرة اطالعه، هوله أشياء تدل على إمامته وذكائ

  وفاته

 "ه٦٧١"تــوفي ســنة  " رحمــه اهللا" التــراجم علــى أن القرطبــي  وقــد أجمعــت كتــب
وم وقبـره معـروف إلـى اليـ، ٤ثنـين التاسـع مـن شـوالإلفي مصر بمنية بني خصـيب ليلـة ا
فرحمـة اهللا علـى إمامنـا القرطبـي  ٥ "أرض السـلطان" في مصر بالمنيا في مكـان يسـمى 

  .وجعلنا من السائرين على دربه

  

  

                                                           

  . ٢/٦٥طبقات المفسرين، للداودي  ١
 . ١/٢٩٨فوات الوفيات ،  ٢

 .٨٥، التفسير والمفسرون ٢٣٨/٢٣٥سير أعالم النبالء ٣ 
 .٧٩طبقات المفسرين ، للسيوطي، ص  ٤
 ٣٠القرطبي ومنهجه في التفسير، ص  ٥



٣١ 

 

  آثاره العلمية:  اخامس

مـــا بـــين توجـــه إلـــى اهللا وعبـــادة  ذكـــرت كتـــب التـــراجم أن أوقـــات القرطبـــي كانـــت
  .١ طالعهافات تدل على إمامته وفضله وكثرة وتصنيف وأن له مؤل

ـــه كتـــب فـــي مختلـــف الفنـــون اإلســـالمية والعربيـــة كالتفســـير والحـــديث   فوجـــدت ل
  .والفقه والزهد والموعظة واللغة وكثير منها يعد موسوعة في فنه

ـــو مطبـــــوع ومـــــا هـــــو مخطـــــوط ومـــــا ـــــم  ومـــــن هـــــذه التصـــــانيف مـــــا هــ قـــــد فقـــــد فل
  :بإيجاز اه سأتكلم عنهلييعثر ع

  مؤلفاته المطبوعة: أوالً 

، وهــذا هــو الجــامع ألحكــام القــرآن والمبــين لمــا تضــمن مــن الســنة وآي الفرقــان -أ
  .٢المشهور بتفسير القرطبي

٣ التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة -ب
.  

ــــــن المفاســــــــــــــد واألوهــــــــــــــام  -ج ــــــــــــــن النصــــــــــــــارى مــــــــ ــــــــــــــي دي اإلعــــــــــــــالم بمــــــــــــــا ف
  .٤ وٕاظهار محاسن دين اإلسالم

  .٥ بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعةقمع الحرص  -د

  

                                                           

  . ٣٩، للسيوطي ، ص  طبقات المفسرين ١
 . وغيرها من الصفحات ٣٨٨، ١٨٦و  ١١٢، ص  التذكرة ٢
 . ٨/٢٤٠معجم المؤلفين،  ٣
ـــي. ومـــا بعـــدها ١/٣٨٧تـــاريخ األدب العربـــي،  ٤ ـــيم : ، ترجمـــة  كـــارل بروكلمـــان  ، تـــاريخ األدب العرب عبـــد الحل

 .النجار
بغـدادي، وكالـة باشـا الهدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثـار المصـنفين، إسـماعيل . ٢/١٢٩هدية العارفين ،  ٥

 .م١٩٥٥ستنابول، إ -المعارف 



٣٢ 

 

  مؤلفاته المخطوطة: ثانياً 

  .١رسالة في ألقاب الحديث -أ

  .٢األسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى وصفاته العليا -ب

  .٣األعالم في معرفة مولد المصطفى عليه الصالة والسالم -ج

  .٤المقتبس في شرح موطأ اإلمام مالك بن أنس -د

  ٥المصباح في الجمع بين األفعال والصحاح -ه

  مؤلفاته المفقودة: ثالثاً 

  .     ٦وشرحها �ُأرجوزٌة ، جمع فيها أسماء النبي  -أ

  .٧منهج العباد و محجة السالكين والزهاد -ب

  .٨االنتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام والحجاز -ج

  .٩اللمع اللؤلؤية في شرح العشرينات النبوية -د

  

                                                           

 .١/٧٣٧تاريخ األدب العربي ،  ١
  . ١٤/٨٦و  ٢/١٩١و  ١/٥٦تفسير القرطبي ،  ٢
 . ٢/١٢٩،  هدية العارفين ٣
 .ولكن لم يذكره أحد من الذين ترجموا له. وغيرها ١٤/٣٠و  ٣/٩و  ١/١٧٣تفسير القرطبي  ٤
 . ١/٧٣٧،  تاريخ األدب العربي ٥
 . ٣١٧، ص  الديباج ٦
 . ولم ينسبه أحد من المترجمين له ١٥/٢١٦تفسير القرطبي ،   ٧
 . ٢٩ذكره القرطبي في التذكار، ص  ٨
 . ١/٧٣٧تاريخ األدب العربي ، : انظر ٩



٣٣ 

 

  )الجامع ألحكام القرآن(التعريف بالكتاب : اسادس

  وصف عام للكتاب:  أوال

ـــين لمـــا تضـــمنه ( ســـم القرطبـــي كتابـــه باســـم و لقـــد  ـــام القـــرآن والمب الجـــامع ألحك

ــــــان : ، و قــــــد طبــــــع عــــــدة طبعــــــات نــــــذكر منهــــــا مــــــثال )مــــــن الســــــنة وآي الفرق
ــــــة الرســـــــالة ، بيـــــــروت ، فــــــــي أربعـــــــة وعشـــــــرين مجلـــــــدا ، تحقيــــــــق  طبعـــــــة مؤسسـ

ــــة عــــــالم الكتــــــب بالريــــــاض، فــــــي /د عبــــــد اهللا بــــــن عبــــــد المحســــــن التركــــــي ، وطبعــ
  .تحقيق الشيخ هشام سمير البخاري واحد وعشرين مجلدا،

أشـهر كتبـه وأعظمهـا نفعـًا ، وقـد ) الجامع ألحكام القرآن ( ويعتبر تفسير القرطبي 
علـوم  فلمـا كـان كتـاب اهللا هـو الكفيـل بجميـع:  أوضح القرطبي سبب تأليفـه بقولـه 

الشرع الذي استقل بالسنة والفرض، ونزل به أمـين السـماء إلـى أمـين األرض رأيـت 
  .١أن أشتغل به مدى عمري، وأستفرغ فيه ُمّنتي

بـأن أكتـب تعليقـًا وجيـزًا، يتضـمن نكتـًا مـن التفســير ...  : كمـا بـّين طريقـة تأليفـه بقولـه
الالت، وأحاديـــث كثيـــرة واللغـــات، واإلعـــراب والقـــراءات، والـــرد علـــى أهـــل الزيـــغ والضـــ

ونــزول اآليــات، جامعــًا بــين معانيهــا، ومبينــًا مــا أشــكل شــاهدة لمــا نــذكره مــن األحكــام 
، وبهذا يتبّين أن تفسير القرطبـي يعتبـر ا، بأقاويل السلف، ومن تبعهم من الخلف منه

أو  �مــن التفســير بالمــأثور الــذي يفســر القــرآن بــالقرآن أو باآلثــار الــواردة عــن النبــي 

  .٢ عن السلف رحمهم اهللا

  

                                                           

 . ١/ �����٧ ا������ ، ١

� ا�����  ٢�� � .ا�� �



٣٤ 

 

ــــه فــــي  ــــي ُأجمل ــــان، ولعّل ــــّين رحمــــه اهللا شــــرطه ومنهجــــه فــــي تفســــيره أوضــــح بي وقــــد ب
   :النقاط التالية

ـــــى مصـــــنفيها، فإنـــــه يقـــــال )١ ـــــى قائليهـــــا واألحاديـــــث إل مـــــن بركـــــة : إضـــــافة األقـــــوال إل
  .العلم أن يضاف القول إلى قائله

المــــــؤرخين إال مــــــا ال بــــــد اإلضــــــراب عــــــن كثيــــــر مــــــن قصــــــص المفســــــرين وأخبــــــار  )٢
  .منه، وما ال غنى عنه للتبيين

 .تبيين آيات األحكام، بمسائل ُتسفر عن معناها )٣
 .إن لم تتضمن اآلية حكمًا ذكر ما فيها من التفسير والتأويل )٤
ـــــب مـــــن األلفـــــاظ، مـــــع  )٥ ـــــراءات، واإلعـــــراب، وبيـــــان الغري ذكـــــر أســـــباب النـــــزول، والق

 .االستشهاد بأشعار العرب
هو من أَجل التفاسير وأعظمها نفعًا، : "مة ابن فرحون هذا التفسير فقالوقد وصف العال

أســـقط منـــه القصـــص والتـــواريخ، وأثبـــت عوضـــها أحكـــام القـــرآن واســـتنباط األدلـــة، وذكـــر 
حظ عليــه أنــه ماللاوأمــا مــن ناحيــة األحكــام، فــ،  "القــراءات واإلعــراب والناســخ والمنســوخ

ها باآليات عن ُقْرب، وما تعلق بها عن ُبْعد، يفيض فى ذكر مسائل الخالف ما تعلق من
  .مع بيان أدلة كل قول

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٥ 

 

  مضمون الكتاب :ثانيا 

 اموســـــــوعي جلـــــــيال اســـــــفر " الجـــــــامع ألحكـــــــام القـــــــرآن" يعـــــــد كتـــــــاب القرطبـــــــي      
ـــــراءات واإلعـــــراب والنحـــــو  ـــــرآن والق ـــــة والق ـــــات واألحكـــــام الفقهي ـــــاول تفســـــير اآلي يتن
ــــرب وجوانــــــــب عقديــــــــة وبالغيــــــــة ،  والصــــــــرف واللغــــــــات واللهجــــــــات وأنســــــــاب العــــ

  .فهو بحق كتاب موسوعي وأهم ما يميزه عنايته بالفقه من خالل تفسيره 

ـــــى عنايتـــــه باألحكـــــام الفق       ـــــوان تفســـــيره يشـــــير مباشـــــرة إل ـــــث لعـــــل عن ـــــة حي هي
) الجـــــامع ألحكـــــام القـــــرآن والمبـــــين لمـــــا تضـــــمنه مـــــن الســـــنة وآي الفرقـــــان( ســـــماه 

ــــــث تعــــــرض آلراء الفقهــــــاء ومــــــا  ــــــه توســــــع فــــــي هــــــذه األحكــــــام؛ حي حــــــدث بــــــل إن
  .بينهم من خالفات ومناقشات

لـــــذا نجـــــده يقتصـــــر أحيانـــــا ، والقرطبـــــي كمـــــا هـــــو مقـــــرر ومعلـــــوم مـــــالكي المـــــذهب
فـــــي بعـــــض المســـــائل التـــــي يـــــذكرها ويـــــدلل لهـــــا علـــــى رأي اإلمـــــام مالـــــك وبعـــــض 

  . أصحابه من فقهاء المالكية

ـــــب عليهـــــا أو مناقشـــــتها  ـــــه لهـــــذه اآلراء دون التعقي ـــــالعرض والتوجي ـــــي ب ـــــارة يكتف وت
  .  ال إليهاولعله في تلك الحالة قد ارتضاها وم

ــــرب    ــــار منهــــا أق ــــين آراء المالكيــــة ويخت ــــي يفاضــــل ب ــــا أخــــرى نــــرى القرطب وأحيان
  ...ويقوي ذلك بما ذكره من األحاديث ،ء إلى رأي الجمهورااآلر 

بــل كــان ، و فــي كثيــر مــن األحيــان لــم يكــن القرطبــي يقتصــر علــى الفقــه المــالكي
وهــو فــي ذلــك إمــا أن  ،المقــارنيضــم إليــه فقــه المــذاهب األخــرى بمــا يســمى بالفقــه 

يقــوم بــالترجيح  ٕامــا أنو ، واليقــوم بــالترجيح بينهــا ومناقشــتها، يعــرض اآلراء ويوجههــا
  . وكان أحيانا يحرر المسألة ويبين موطن االتفاق والخالف فيها 
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  : مصادر القرطبي: ثالثا 

مــــــن أســـــــباب غنـــــــاء هـــــــذا التفســـــــير كثــــــرة مـــــــوارده التـــــــي اســـــــتقى منهـــــــا القرطبـــــــي 
وهـــــذا مـــــا يـــــدل ، ومنهـــــا مـــــا هـــــو غيـــــر معـــــروف، منهـــــا مـــــا هـــــو متـــــداول، رهتفســـــي

ــــى ســــعة اطالعــــه ــــم، عل ــــي هــــذا الفــــن، وتبحــــره فــــي العل ــــه ف وٕان كــــل مــــن ، وٕامامت
  . يطالع هذا التفسير ليدرك ذلك

وقد أكثر القرطبي رحمه اهللا من النقل من تلك الموارد فـي جميـع المسـائل المتعلقـة 
 : تماًدا على بعض المصادر دون بعضغير أنه كان أكثر اع، بتفسيره

  : فمن أهم هذه المصادر

  .  وهو تفسير ابن عطية، المحرر الوجيز -
  .  وهو تفسير الماوردي، النكت والعيون -
 . تفسير البغوي -
 . وأسباب النزول له أيًضا، وهو تفسير الواحدي،  الوسيط -
 . حاسوالناسخ والمنسوخ ألبي جعفر الن، وٕاعراب القرآن، معاني القرآن -
 . بن عبد البرال، والدرر في اختصار السير، والكافي، واالستذكار، التمهيد -
 .وغيرهما ألبي بكر ابن العربي، والقبس شرح الموطأ، أحكام القرآن -
وأبـــــي ، ويحيـــــى بـــــن زيـــــاد الفـــــراء،  معـــــاني القـــــرآن لكـــــل مـــــن األخفـــــش ســـــعيد -

 . ومجاز القرآن ألبي عبيدة،  إسحاق الزجاج
 .   للكيا الهراسيأحكام القرآن  -
 ). ه ٦٥٦(المفهم ألبي العباس القرطبي  -
والمعونــة ،  المدونــة ألقــوال مالــك روايــة ســحنون عــن عبــد الــرحمن بــن القاســم -

وعقـد الجـواهر ، والمنتقـى ألبـي الوليـد البـاجي،  للقاضي عبد الوهاب البغدادي
، ينيوالبرهـــان للجـــو ، واإلشـــراف البـــن المنـــذر، واألوســـط، الثمينـــة البـــن شـــاس 

 .  وكتب البن ُخَوْيزَمْنداد
 وألبي بكر ابن الطيب الباقالني ،  كتب ألبي بكر ابن األنباري -
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واإليضــــاح فــــي الوقــــف ، والكشــــف عــــن وجــــوه القــــراءات، مشــــكل إعــــراب القــــرآن -
 . واالبتداء لمكي بن أبي طالب 

 .  المحتسب البن جني -
 .  ألبي عمرو الداني، والمقنع، والتيسير، جامع البيان -
وغريــب القــرآن والناســخ والمنســوخ ألبــي عبيــد القاســم ،  غريــب القــرآن البــن قتيبــة -

 . وأعالم الحديث للخطابي، وغريب الحديث، ومعالم السنن، ابن سالم 
 . وتهذيب اللغة لألزهري، ومجمل اللغة البن فارس،  الصحاح للجوهري -
، البــزار ومســند،  ومصــنف أبــي بكــر ابــن أبــي شــيبة، الكتــب التســعة فــي الحــديث -

واألحكـــام الصـــغرى ، وســـنن البيهقـــي ، وســـنن الـــدارقطني ، وصـــحيح ابـــن حبـــان
 .ألبي محمد عبد الحق اإلشبيلي

 .  والمغازي للواقدي، السير والمغازي البن إسحاق  -
، الرســــالة القشــــيرية ألبــــي القاســــم القشــــيري ونــــوادر األصــــول للحكــــيم الترمــــذي  -

 .وعرائس المجالس ألبي إسحاق الثعلبي 
والمنهـــاج فـــي شـــعب اإليمـــان للحليمـــي واإلرشـــاد ، األســـماء والصـــفات للبيهقـــي  -

 .للجويني واشتقاق أسماء اهللا الحسنى للزجاجي 

وكـان نقلـه . ويتـرك ذلـك فـي مواضـع، وكان رحمه اهللا ينسب األقوال ألصحابها غالًبـا
وأبـي ، والمهـدوي، فمثًال نقل بواسطة ابن عطيـة عـن كـل مـن الطبـري، أحياًنا بواسطة
 . ١وابن جني، ومكي بن أبي طالب، على الفارسي

  . ٢والزجاج، والفراء، واألخفش، ونقل بواسطة أبي جعفر النحاس عن سيبويه

  . ٣والطبري، ونقل بواسطة ابن عبد البر عن الطحاوي
 

                                                           

 . ٢٣٣و ٢٩٢و ٢١٧- ٢١٦و ١٣٧/ ١ينظر تفسير القرطبي ١
 . ٣٧٣و  ٣٥٥و ٣٣٢/ السابق ٢
  . ١٩٨ ٧٣و ١/٧٢ السابق ٣
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  الفصل األول

  المفهوم والعالقة: تعدد األوجه والداللة 
  

  :مباحث ثالثةويشتمل على 

  

  مفهوم تعدد األوجه اإلعرابية : المبحث األول  

  مفهوم األثر الداللي والسياقي:  المبحث الثاني 

  عالقة الداللة بتعدد األوجه اإلعرابية: المبحث الثالث   
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  المبحث األول

  تعدد األوجه اإلعرابيةمفهوم 
  

  

  النشأة: المطلب األول 

  األسباب: المطلب الثاني 
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  النشأة: المطلب األول

ال شـك أن ثمــة ارتباطــا وثيقـا بــين الداللــة والقاعـدة أو بــين المعنــى واإلعــراب        
ـــات القـــرءان مجهـــدا عقلـــه  فثمـــت  تفاعـــل بينهمـــا فـــي ذهـــن النحـــوي المتعـــاطي آلي

اب كلماتـــــه فـــــالنحوي يتلقـــــى اآليـــــة حســـــب  قـــــراءة مـــــا ؛ وهـــــي للوصـــــول إلـــــى إعـــــر 
أفعـــاال وأســـماء وحروفـــا ؛ ودور  مضـــبوطة األجـــزاء رفعـــا ونصـــبا وخفضـــا وجزمـــا ؛

النحــوي هاهنــا هــو الخــروج بعلــة هــذا الحكــم اإلعرابــي الــذي جــاءت عليــه الكلمــات 
الكلمـة تلـك وهذه العلة هي الوظيفة النحوية أو الوجه الذي استحقت من أجله هـذه 

هــذا التعليــل أو التخــريج إال بنــاء علــى  ىالعالمــة أو ذلــك الحكــم اإلعرابــي وال يتــأت
عرابـي فهم نحوي لآليات ولذا تعـددت العلـل أو الوظـائف أو األوجـه وراء الحكـم اإل

                         .مهم كما قد تتعدد احتماالت الفهم لدى النحوي الواحدالواحد لتعدد النحاة وأفها

ضــــافة إلــــى هــــذا فقــــد تتعــــدد األحكــــام اإلعرابيــــة نفســــها تبعــــا لتعــــدد القــــراءات إ    
المتواتر منها والشاذ وقد يكون وراء كل حكم منها معنى مختلف تتعدد األفهـام فيـه 
فتتعـدد الوظـائف والتخريجـات للحكـم اإلعرابـي ممـا يـؤدي فـي بعـض المواضـع إلـى 

إعرابيــة  كــالرفع والنصــب والخفــض  ونجــد أن نطــالع فــي كلمــة واحــدة عــدة أحكــام 
للنحــاة عــدة تخريجــات أو وظــائف وراء كــل حكــم منهــا فنجــدهم علــى ســبيل المثــال 
يعللـــون النصـــب بأنـــه علـــى الحـــال أو المفعـــول لـــه أو المفعـــول بـــه كمـــا قـــد يعللـــون 

               .الرفع لوقوع الكلمة فاعال أو مبتدأ أو خبرا   إلخ

ة فــــــي القــــــرءان تســــــمى التنــــــوع فــــــي األوجــــــه أو التنــــــوع وهكــــــذا نــــــرى ظــــــاهر       
الــــوظيفي أو تعــــدد األوجــــه اإلعرابيــــة ومرجــــع هــــذا إلــــى مــــا ذكرنــــاه مــــن تعــــدد فــــي 
القــــــراءات وتعــــــدد فــــــي فهــــــم النحــــــاة وتعــــــدد فــــــي الوظــــــائف التــــــي تحتملــــــه الكلمــــــة 

    .ذات العالمة الواحدة 

ــــي ظــــــاهرة بــــــرزت  منــــــذ ظهــــــور النحــــــو كعلــــــم وتجلــــــت وازدهــــــرت فــــــ     ي كتــــــب فهــ
المفســــرين والنحــــاة فــــي القــــرون التاليــــة لنشــــأة النحــــو وٕان لــــم نجــــد تنظيــــرا للنحــــاة لهــــذه 

  .الظاهرة في كتبهم
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ـــــــدم النحـــــــاة هـــــــو  ـــدا مـــــــن أق ـــــــي إســـــــحاق فنجـــــــد أن واحــــ ـــــــن أب ـــــــد اهللا ب عب
  :، حيث إنه استمع للفرزدق ينشدالفرزدق  له قصة شهيرة مع  الحضرمي

  ١إال مسحتا أو مجلف من المال    وعض زمان يا ابن مروان لم يدع

، فأجـاب ؟" مجلـف"رفعـت  معال: ، فقال له الحضرمي " مجلف"فأنشده الفرزدق برفع 
  ".على ما يسوؤك وينوؤك ، علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا: الفرزدق ساخرا 

يقصد الفرزدق أنه علينـا معشـر الشـعراء أن نقـرض الشـعر ، وعلـيكم معشـر النحـاة أن 
  .تتأولوا لما نقول 

وما التأويـل هنـا إال التوجيـه النحـوي وٕابـراز الوظيفـة التـي مـن أجلهـا رفعـت كلمـة       
، فنجـــد الحضـــرمي قـــد انبـــرى هـــو ومـــن تبعـــه مـــن النحـــاة حتـــى القـــرن الرابـــع " مجلـــف"

، فوجههـــا بعضــهم علـــى أنهـــا مبتـــدأ " مجلـــف"الهجــري فـــي تأويـــل هـــذا اإلعــراب لكلمـــة 
بعضـهم علـى أنهـا خبـر لمبتـدأ محـذوف ،  لهامجلف كذلك ، وأو : وخبره محذوف  أي 

وهـــو مجلـــف ، وغيرهـــا مـــن التـــأويالت حتـــى وصـــلت إلـــى ســـتة توجيهـــات نحويـــة : أي 
للفظ واحد ، بحكم إعرابي واحد ، بعالمة إعرابية واحدة ، وهذا هو أحـد صـورتي تعـدد 

  .األوجه اإلعرابية   حيث يتعدد تعليل الحكم برفع الكلمة ألكثر من علة نحوية

ومرجع هذا في األساس إلى مرونة اللغة العربيـة ، حيـث إن الوظـائف النحويـة        
   المتعـــددة تشـــترك فـــي عالمـــة إعرابيـــة واحـــدة وفـــي حكـــم واحـــد ، فالمبتـــدأ والخبـــر واســـم 

وكـذلك المفاعيـل بأنواعهـا ب الفاعل حكمهـا جميعـا الرفـع ، كان وخبر إن والفاعل ونائ
وغيرهــا حكمهــا جميعــا النصــب ، فحينمــا لــم تــدل العالمــة والحــال والتمييــز واالســتثناء 

اإلعرابيــة علـــى وظيفـــة نحويـــة جـــاز للـــنفس أن تـــذهب كـــل مـــذهب فـــي تحديـــد الوظيفـــة 
النحويــة التــي تتماشــى مــع العالمــة اإلعرابيــة الموجــودة ، ليخــرج لــدينا فــي النهايــة عــدة 

حـديث نبـوي أو  توجيهات إعرابية وظيفية  وعدة معان لتركيب واحـد فـي بيـت شـعر أو
  .آية كريمة 

                                                           

 ، هارون السالم عبد وشرح تحقيق ، البغدادي عمر بن القادر عبد ،٢/١٦١خزانة األدب ، من الطويل ،  ١
  .م١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٦ ، ١ط ، القاهرة – الخانجي مكتبة



٤٢ 

 

وألن المتلقي حينما يتعامل مع النص المكتـوب قـد فقـد بعـض القـرائن التـي توضـح     
لــه مقصــود المــتكلم  كــالتنغيم واألداء الصــوتي ، ومــع اشــتراك أكثــر مــن وظيفــة نحويــة 
فــــي حكــــم إعرابــــي واحــــد فقــــد ازدادت تلــــك الظــــاهرة شــــيوعا فــــي تعامــــل اللغــــويين مــــع 

  .بية الموروثة  كالشعر والقرآن والحديث النبوي الشريف النصوص العر 

وأيضــــــا غيــــــاب العالمــــــة اإلعرابيــــــة فــــــي بعــــــض التراكيــــــب يوقــــــع المتلقــــــي فــــــي       
  .إلخ ...كلمة هل هي فاعل أم مفعول به؟حيرة فال يستطيع القطع بموقع ال

وأيضا مع وجود القـراءات التـي أنتجـت عـددا مـن الحـاالت اإلعرابيـة فـي بعـض التراكيـب 
  . تؤدي كل منها معنى رائعا أنتج كل هذا ما أسميته بظاهرة تعدد األوجه اإلعرابية 

فنجــــد أن كتــــب المفســــرين الــــذين كــــان أكثــــرهم مــــن النحــــاة مليئــــة بمئــــات األمثلــــة      
ثراء آيـات اهللا الكريمـة بالمعـاني التـي ال تعـد ، فقـد نجـد والنماذج لتلك الظاهرة، وذلك ل

ــــالمفهوم االصــــطالحي أنهــــم  فــــي بعــــض ألفــــاظ القــــرآن الكــــريم حــــين يوجههــــا النحــــاة ب
يخرجـــون لنـــا ثالثـــة أو أربعـــة توجيهـــات نحويـــة أو أكثـــر ، وعلـــى كـــل توجيـــه يختلـــف 

ي حتـــى المعنـــى ، فيخرجـــون مـــن كتـــاب اهللا بعضـــا مـــن مكنـــون آللئـــه ويجلـــون المعـــان
هـــذا مـــع المنطـــوق الواحـــد أو الحكـــم ، كالماســـة المشـــعة مـــن كـــل جانـــب ضـــياء يصـــير

فمـــا بالنـــا بتعـــدد الحـــاالت اإلعرابيـــة ومـــا يترتـــب عليهـــا مـــن معـــان ؛ اإلعرابـــي الواحـــد 
  .لقراءات الواردة في النص القرآنيمختلفة ورائعة حسب ا

تعــــــدد الحــــــاالت  :ف تعــــــدد األوجــــــه اإلعرابيــــــة بأنــــــه ومــــــن ثــــــم فإنــــــه يمكننــــــا تعريــــــ 
ـــض ـــالرفع والنصـــب والخف ـــة ، ك ـــام اإلعرابي ـــا يســـمى باألحك ـــة ، أو م ـــا   اإلعرابي كم

  .يتضمن تعدد الوظائف النحوية وراء الحكم اإلعرابي الواحد
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  األسباب:المطلب الثاني 
يلحـظ المـرء أن تعـدد األوجــه فـي تحليـل أحـد العناصــر التركيبيـة أمـٌر شـائٌع ومــألوٌف 

قـد  النحوي، ومن ثم ألفنا أساليب الجواز عند النحاة، إذ نـرى أحيانـًا أن أحـدهمفي درسنا 
كما ألفنا الخالف بينهم في أثنـاء التحليـل، فمـنهم مـن  يجيز أكثر من وجه في عنصر ما

يرى وجهًا فيما يتناول، ثـم يـأتي آخـر رافضـًا مـا سـبق ومضـيفًا وجهـًا جديـدًا، وربمـا وقـف 
فيــــه أوجـــه كثيــــرة تمثّلهــــا جهـــات متنوعــــة، فيحــــاكم األوجــــه  أحـــدهم عنــــد شــــاهٍد مـــا قيلــــت

ليضـــعف بعضـــها أو يرفضـــه ويـــرّجح أو يجيـــز بعضـــها اآلخـــر، وهكـــذا شـــاع الجـــواز فـــي 
  .تحليلهم وكثر األخذ والرد بالترجيح والتضعيف والرفض في حوارهم

  .األوجه النحوية  ونحاول أن نلقي الضوء على األسباب التي تقود إلى تعدد

اتســــمت اللغـــــة العربيــــة بـــــالكثير مــــن المرونــــة والثـــــراء ، وممــــا يـــــدل علــــى مرونتهـــــا لقــــد 
ــــدل اللفــــظ الواحــــد علــــى عــــدة معــــاٍن ، وممــــا يــــدل  ظــــاهرة االشــــتراك اللفظــــي ؛ حيــــث ي

  .على ثرائها أننا نجد المعنى الواحد له عدة ألفاظ تدل عليه

حــوي ، فنجــد ويقــارب هــذا االشــتراك اللفظــي فــي اللغــة ، اإلعــراب فــي النظــام الن
. الرفــــع ، والنصــــب ، والخفــــض ، والجــــزم: األحكـــام اإلعرابيــــة تــــدور بــــين أربعــــة أحكــــام 

ويمكـــن أن ُتســـمى باألوجـــه ، أو الحـــاالت اإلعرابيـــة ، األول والثـــاني منهـــا ، وهمـــا الرفـــع 
يخــــص األســــماء ، والرابــــع ) الخفــــض(والنصـــب يشــــترك فيهمــــا االســــم والفعــــل ، والثالـــث 

  .ليخص األفعا) الجزم(

ــــــــم يكــــــــن  ــــــــة المتنوعــــــــة ، فل ــــــــل مــــــــن الوظــــــــائف النحوي ــــــــل هــــــــذا عــــــــدد هائ ويقاب
باإلمكــــــان أن تخــــــتص كــــــل وظيفــــــة بحكــــــم إعرابــــــي يميزهــــــا عــــــن غيرهــــــا ؛ النحصــــــار 
األحكــــام اإلعرابيــــة فــــي األربعــــة المعروفــــة ، فكــــان لزامــــا أن تشــــترك عــــدة وظــــائف فــــي 

  .الحكم اإلعرابي الواحد



٤٤ 

 

، مـــــا بــــــين  ١شــــــرون وظيفـــــة نحويــــــةفنجـــــد الرفـــــع مــــــثال تشـــــترك فيــــــه اثنتـــــان وع
  .الخ... الفاعل ، ونائبه ، والمبتدأ ، والخبر ، وتوابع المرفوعات 

وهكــــذا النصــــب ، يشــــترك فيـــــه عــــدد كبيــــر مــــن الوظـــــائف النحويــــة يصــــل إلـــــى 
، مـــــــــا بـــــــــين المفعـــــــــوالت الخمســـــــــة ، والحـــــــــال ، وتوابـــــــــع  ٢ إحـــــــــدى وخمســـــــــين وظيفـــــــــة

  .لخإ...ييز، وخبر كان، واسم إنوالتمالمنصوبات على مختلف أنواع التوابع ، 

، ء ، ومــــا فــــي حكمهــــا مــــن مواقــــع الجمــــلوتلــــك الوظــــائف بعضــــها فــــي األســــما
  .وأشباه الجمل ، والمصادر المؤولة ، وبعضها يخص األفعال 

ثـــــــم نجـــــــد الخفـــــــض وهـــــــو خـــــــاص باألســـــــماء ، تشـــــــترك فيـــــــه عـــــــدة وظـــــــائف ، 
  . كالخفض باإلضافة ، أو بحرف الجر ، أو بالتوهم ، أو بالجوار

ونجــد الجــزم ، وهــو خــاص باألفعــال ، تشــترك فيــه عــدة وظــائف ، كــالجزم بــأداة 
. ، أو الجـــزم علـــى أنـــه فعـــل شـــرط أو جوابـــه ، أو وقوعـــه فـــي جـــواب الطلـــب) لـــم (مثـــل 

فـــي العربيـــة عـــدد : " ويلخـــص الـــدكتور حماســـة تلـــك الفكـــرة فـــي الســـطور اآلتيـــة ، يقـــول 
ف النحويــة المختلفــة ، وبطبيعــة الحــال محــدود مــن عالمــات اإلعــراب يتــوزع علــى الوظــائ

البــد أن تشــترك أكثــر مــن وظيفــة نحويــة فــي عالمــة واحــدة ، كاشــتراك وظيفــة المبتــدأ ، 
  .لخإ... سم كان ، وخبر إن في الرفع والخبر ، والفاعل ، ونائب الفاعل ، وا

وهنــا نجــد أن اشــتراك أكثــر مــن معنــى نحــوي كالفاعليــة ، واالبتــداء ، والخبريــة ، وغيرهــا  
فــــي عالمــــة الرفــــع مــــثال ، كــــان مــــدعاة لتعــــدد األوجــــه اإلعرابيــــة فــــي الكلمــــة الواحــــدة ، 

   .٣"وبخاصة في الجمل القرآنية

                                                           

بيروت ، الطبعة  - الدين قباوة ، مؤسسة الرسالة فخر . ، تحقيق د ١١٧الجمل في النحو ، الخليل ، ص  ١
  .م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥األولى ، 

 .٣٤الجمل في النحو ص  ٢
 دراسات بسلسلة مقال  ، اللطيف عبد حماسة محمد.  د .٩٩/ ٢ ، تعدد أوجه اإلعراب في الجملة القرآنية ٣

    . م ١٩٨٤ ، الثاني العدد ، القاهرة ، الزهراء مكتبة ، وٕاسالمية عربية
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بب َنْخُلــص مــن هــذا إلــى أن اشــتراك عــدة وظــائف فــي الحكــم اإلعرابــي الواحــد ؛ هــو الســ
  . األول والرئيس ، الذي لواله لم يكن لدينا ما يسمى بتعدد األوجه النحوية

وبالوقوف عند قضايا المعنى التي تقود إلى التعدد تبـين لنـا أن هـذا التعـدد قـد نجـده عنـد 
المفســــر الواحــــد، فيكــــون نتيجــــة لمعطيــــات ســــياقية، ربمــــا كانــــت غائبــــة أحيانــــًا، كــــبعض 

اقية التـــي بمــا كانـــت حاضـــرة، وهــي جملـــة المعطيــات الســـيعناصــر المقـــام، أو األداء، ور 
  .تقود إلى تشكل المعنى

كــذلك تبــين أنــه قــد يكــون نتيجــة الخــتالف الفهــم بــين النــاس، إذ إن المعنــى يتــأثر بطبيعــة 
المتلقــي أحيانــًا، وال ســيما فــي النصــوص األدبيــة، ومــن ثــم يقــود هــذا االخــتالف فــي فهــم 

تعــدد األوجــه، وهــو نتيجــة لتفاعــل فــي لنحــوي، يتمثــل خــتالف فــي التحليــل االمعنــى إلــى ا
طبيعة المتلقي مع المعطيات السياقية، كما الحظنا أن التعدد الذي يؤدي إليه المعنى قد  
يكون نتيجة لغموض المراد، وعدم معرفة المعنى المحدد منه الـذي لـم يوضـحه صـاحبه، 

نـــد النحـــاة، أو لغايـــة لغايـــة غيـــر مقصـــودة، كمـــا فـــي النصـــوص العلميـــة التـــي نجـــدها ع
مقصــودة كمــا فــي الحــروف المقطعــة أو بعــض األلفــاظ األخــرى التــي نجــدها فــي القــرآن 

 .١الكريم 

تي تـؤدي إلـى ب العديد من األسباب األخرى ، الاسباأل هويوجد باإلضافة إلى هذ
احد  وكلها تؤدي إلى تعـدد وقد يجتمع أكثر من سبب في تركيب و  ،تعدد األوجه النحوية

فغمــــوض بعــــض  ،يتعلــــق بالداللــــة ، وجــــودا أو عــــدما وهــــذه األســــباب منهــــا مــــا ،األوجــــه
الــــدالالت أو تعــــددها أو غيــــاب بعضــــها ، يــــؤدي إلــــى تعــــدد األوجــــه النحويــــة ، وهنــــاك 

بــر مــن أســباب مجموعــة مــن األســباب تتعلــق بالجانــب الــداللي ، وهــي تمثــل الجانــب األك
غموضـها ، أو تعـددها ، أو غيـاب بعضـها  فـبعض الـدالالت يـؤثر ،تعدد األوجه النحوية

ـــى تعـــدد األوجـــه  ـــه ،  ممـــا يـــؤدي إل ـــى الـــنص بشـــكل مباشـــر ، وعلـــى فهـــم المتلقـــي ل عل
  . اإلعرابية ،  وأيضا إلى تعدد التوجيه النحوي

غمـوض : وفيما يأتي بعض األسباب المتعلقة بالداللـة والتـي كانـت موضـوع هـذا البحـث 
غمـــوض داللـــة التركيـــب ،   ، الداللـــة المعجميـــة للكلمـــة الداللـــة المعجميـــة للكلمـــة ، تعـــدد
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تعــدد داللــة التركيــب ، تعــدد  االحتمــاالت فــي مرجعيــة الضــمير، تعــدد االحتمــاالت فــي 
المقصود بالوصف أو بالجملة ، قابلية المعنى لإلتباع و القطع ، فقدان الداللة الصـوتية 

؛ وتجــــدر  )داللــــة الحــــال(ام  غيــــاب داللــــة المقــــ، فقــــدان التنغــــيم ،  )الوصــــل أو الوقــــف(
اإلشــارة إلــى أّن داللــة المقــام تقــوم بــدور فــي التــرجيح بــين التوجيهــات ، أكبــر مــن الــدور 

، فهـي عامـل تـرجيح بمعرفتهـا  ةه النحويـوجـلتعـدد األالذي تقوم به حين غيابها ؛ كسـبب 
  . ، أكثر منها سبب بعدم وجودها 

يطــــرأ عليــــه مــــن تغييــــرات ، كالحــــذف  ومنهــــا أســــباب تتعلــــق بالتركيــــب ذاتــــه ، ومــــا قــــد 
  .والزيادة أو وجود تقديم وتأخير

بمـا لهـا  -فإن الصيغ الصرفية ومنها ما يتعلق بتغير بنية الكلمة ، فعال كانت أو اسما  
ترتبط باإلعراب في النظـام النحـوي ارتباطـا وثيقـا ، فهـي قـد تتـدخل  -من وظائف داللية 

ــــة ، باإلضــــافة إلــــى تغيــــر موقعهــــا فــــي تحديــــد المواقــــع اإلعرابيــــة للكلمــــا ت داخــــل الجمل
وبتغيــر تلــك الصــيغة أو الداللــة المفهومــة عنهــا ، قــد  ،عرابــي تبعــا لمعناهــا أو داللتهــااإل

  .وموقع الكلمات المرتبطة بها في التركيب ا اإلعرابييتغير موقعه

  :وتؤثر الصيغة الصرفية على المواقع اإلعرابية في حالتين  

كمــا هــو الحــال فــي  مــة بتعــدد الروايــات الناقلــة للــنصعنــد تغيــر صــيغة الكل:  األولــى 
  .تعدد القراءات القرآنية ، وتعدد الروايات للحديث الشريف ، واألبيات الشعرية

فــي حالــة غمــوض الصــيغة الصــرفية للكلمــة ؛ ممــا يــؤدي إلــى االلتبــاس فــي :  الثانيــة
الصــيغة بــين أكثــر مــن داللــة صــرفية ، تحديــد نــوع الداللــة الصــرفية ، أو اشــتراك تلــك 

  . كداللة الصيغة على اسم المكان و المصدر

تغيـر ، و غمـوض الصـيغة الصـرفية أو تعـدد دالالتهـا  وتتمثل هذه األسباب فـي
بنية الفعل من المعلوم للمجهول ، وتغير صيغة الفعل بما يؤثر علـى عـدد المفاعيـل ، 

  .ية ، تغير بنية االسم وتغير الفعل من صيغة الزمة إلى صيغة متعد
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ومنهــا مـــا يتعلـــق بالنظــام النحـــوي وطبيعـــة العربيــة ، فقـــد أتـــاح النظــام النحـــوي للمـــتكلم 
ركـــان الجملـــة ، ومـــن تقـــديم بعــض المرونـــة ، متجســـدة فيمـــا جـــّوزه مـــن حــذف لـــبعض أ

  ١.إمكانية إعمال بعض العوامل ، أو إهمالها ، حسب ما يتراءى للمتكلمو  وتأخير

ة تختلــف فــي بعــض النــواحي اللغــة العربيــة علــى عــدة لهجــات قبليــكمــا احتــوت 
وهــذه المرونــة التــي يتمتــع بهــا النظــام ويــؤدي هــذا الخــالف اللهجــي  والصــرفية النحويــة

  :النحوي إلى تعدٍد في األوجه النحوية في بعض النماذج ومن صور ذلك 

تخلـــــــــف بعـــــــــض الشـــــــــروط النحويـــــــــة ، وتغيـــــــــر وظيفـــــــــة العامـــــــــل ، وجـــــــــواز اإلعمـــــــــال 
  .٢واإلهمال ، وتداخل الوظائف النحوية ، واختالف اللهجات 

ومنهـــا مـــا يتعلـــق بـــالخالف بـــين النحـــاة ، وقــــد يكـــون للخـــالف أثـــر ظـــاهر فـــي المواقــــع 
اإلعرابيــة ألجــزاء التركيــب ، كمــا هــو األمــر فــي الخــالف بــين البصــريين والكــوفيين حــول 

ؤدي هــذا الخــالف فــي بعــض وقــد يــ. القطــع ، الــذي يثبتــه الكوفيــون ، وينكــره البصــريون
وتتمثل بعض هذه األسباب فـي اخـتالف النحـاة . النصوص إلى تعدد في األوجه النحوية

الخــالف حــول  الخالف حــول لــزوم الفعــل أو تعديتــه بالتضــمين ،كــفــي بعــض القواعــد ، 
  .٣االختالف حول التنكير أو التعريفعدد مفاعيل الفعل المتعدي ، 

األوجـه ، نالحـظ أن األسـباب المتعلقـة بالجانـب الـداللي منهـا وبالنظر فـي أسـباب تعـدد  
أكثــر مــن عشــرة أســباب ، ولكــن بإمعــان النظــر فــي بقيــة األســباب ، نجــد أن بعضــها قــد 

وبذلك يمكننا القول أن الداللة تمثل أكثـر مـن نصـف أسـباب  .ينتمي إلى الجانب الداللي
  .تعدد األوجه النحوية
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  المبحث الثاني

  الداللي والسياقي األثرمفهوم 
  

  األثر الداللي مفهوم: المطلب األول 

  األثر السياقي مفهوم: المطلب الثاني 
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  المطلب األول

  األثر الداللي مفهوم

لقــد شــغلت مســألة الداللــة أو المعنــى بــال أئمــة اللغــة وأربــاب البالغــة ، وهيمنــت       
علــى مســاحة واســعة مــن جهــودهم العلميــة وٕانجــازاتهم الفكريــة فــي التصــنيف والتــدوين 

ي حفـظ للعربيـة أصــالتها والتنظيـر منـذ وضـعهما الخطــى األولـى علـى هـذا المســلك الـذ
دار االهتمـــام ومصـــب العنايـــة والتركيـــز ومحـــط ن الكـــريم لغتـــه، فكانـــت مـــآوصـــان للقـــر 

وال نجانـــب الصـــواب أو يحمـــل قولنـــا علـــى المبالغـــة إذا صـــرحنا بـــأن  النظـــر والتأمـــل ،
المســـار العلمـــي لموضـــوعات اللغـــة والنحـــو والبالغـــة علـــى طـــول امتـــداده  منـــذ نشـــوء 
االهتمــام األول بــه بجهــد جــاد وحتــى مــا يعاصــرنا مــن حاضــر  يكــاد يبنــى كليــا علــى 
أســـاس النظـــرة الدالليـــة ، والخـــوض بحثـــا وتنظيـــرا وتحلـــيال وتأصـــيال لهـــا وصـــوال إلـــى 
منهجيات معيارية ومنظومات لغوية بها تعرف أصول الداللـة ، و طـرق الكشـف عنهـا 
وحيثيــــات ورودهــــا فــــي مــــتن الخطــــاب العربــــي ســــواء كــــان ذلــــك منحصــــرا فــــي نطــــاق 

  .الخطاب اإللهي أم يتعدى إلى حيز الخطاب البشري

… ومــن هنــا نجــد أن العــرب كمــا تعنــى بألفاظهــا فتصــلحها ، وتهــذبها وتراعيهــا      
فإن المعاني أقوى عندها ، وأكرم عليها وأفخـم قـدرا فـي نفوسـها ومـا المحـاوالت األولـى 

في وضع نقط اإلشكال وسـعيه لوضـع األسـس األولـى  أبو األسود الدؤليالتي ابتدأها 
ة  وريقــــات إســــهامية جــــادة رســــمت الــــدرب ئــــهيبجهــــد محمــــود علــــى  ١للنحــــو العربيــــة 

لالحقين إال إدراكات علمية مقـودة بـدافع داللـي إلزالـة اللـبس وصـوال لكشـف المـدلوالت 
فـــي وضـــعه  بـــن أحمـــد الفراهيـــديللخليـــل ثـــم ورود اإلنجـــاز األكبـــر  ومعرفـــة المـــراد ،

الــذي يــنم عــن مــدى تحســس أهــل العلــم  خاصــة )  العــين (معجــم العــرب وهــو كتــاب 
لعــرب عامــة ألهميــة إيضــاح المعنــى ، فكــان هــذا معطــى دالليــا واضــح الســير نحــو وا

 تلمس هذا المسلك ، ولم تقتصر المسألة عند هذا الحد أو تتوقف عنـد هـذه اإلمكانيـة،
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 بل ذهب بعض المعجميين من العلماء إلى تصنيف معـاجم تـدور حـول موضـوع واحـد
وخيــر مــا يمثــل قولنــا هــذا معجــم فــدعيت بمعــاجم الموضــوعات أو المعــاجم الخاصــة  ،
فقــه اللغــة وســر العربيــة  ألبــي عبيــده القاســم بــن ســالم ، ومعجــم" الغريــب المصــنف"

، وهـذا يـدل علـى مقـدار بلـوغ المعنـى مـن أنفسـهم  للثعالبي ،  والمخصص البن سيده
  .، ومدى تسيده على عقولهم حتى أفردوا له معاجم خاصة به

ـــــ      ـــــة بالدالل ـــــم تقتصـــــر العناي ـــــل ول ـــــين فحســـــب ، ب ـــــى علمـــــاء اللغـــــة والمعجمي ة عل
شــــمل ذلــــك المعنيــــين بالخطــــاب العربــــي علــــى اخــــتالف أجناســــهم المعرفيــــة التــــي قــــد 
تبـــــدو متباينــــــة فــــــي كيفيــــــة تناولهــــــا للمـــــادة وصــــــورة عرضــــــها ومســــــلكها االستشــــــهادي 
إال أنهـــــا فـــــي خـــــط مشـــــترك أال هـــــو الســـــعي وراء اقتنـــــاص الداللـــــة علـــــى الـــــرغم مـــــن 

  .وحيثيات التناول وتغير المواقف  تباين التخصصات

وٕاذا طالعنـــا النحـــاة فإننـــا نجـــدهم قـــد أفاضـــوا فـــي جـــوف مـــدوناتهم بالحـــديث عـــن       
الدالالت  تلميحا وتصريحا حيـث كـان ذلـك ظـاهرا منـذ الوضـع األول فـي هـذا المجـال 

أن ســيبويه  وٕان تكلــم فــي النحــو   الشــاطبي حيــث ينقــل عــن، لســيبويه "  الكتــاب "وهــو
فقــد نبــه فــي كالمــه عــن مقاصــد العــرب وٕانحــاء تصــرفاتهم فــي ألفاظهــا ومعانيهــا ، ولــم 
يقتصــر فيــه علــى أن الفاعــل مرفــوع والمفعــول منصــوب ونحــو ذلــك  بــل هــو يبــين فــي 
كــل بــاب مــا يليــق بــه، حتــى إنــه احتــوى علــم المعــاني والبيــان ووجــوه تصــرفات األلفــاظ 

  ١ والمعاني

المتأمل لما كتبه النحاة منذ القدم حتـى أيامنـا هـذه يالحـظ أن قضـايا ا  جديومما تقدم "
لداللــة فــي مؤلفــاتهم تــأوي إلــى ركــن شــديد حتــى إن معــاني الكــالم تظهــر فــي وظائفهــا 

 الخصـائص" وكتابـه  ابن جنـيالنحوية ، أما إذا تركنا النحاة إلى علماء الصرف فـإن 
شـارة وشـهادة ، وينـاظره علـى مسـتوى العلـم البالغـي صـاحب أبلغ من أن يعوز إلى إ" 
وٕان عنـوان الكتـاب أفصـح مـن ، عالم العربية عبد القـاهر الجرجـاني " دالئل اإلعجاز" 
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أن نقول بأنـه قـد اشـتمل علـى مباحـث دالليـة غايـة فـي الرفعـة والنظـر السـديد ،إذ كـان 
ى صـعيد التنظيـر البالغـي، صاحبها ذا نظر نافذ وعقلية استداللية رفيعـة المسـتوى علـ

ثم إن مباحث علم المعاني التي ال يخلو منها كتاب في البالغـة تعـد الفيصـل القطعـي 
الذي يحقق ارتباط هذا الجنس العلمي بالمسلك الداللي ارتباطا وثيقا منذ والدتـه وحتـى 

  .نضجه ومنهجته على يد العلماء قدامى ومحدثين 

أمــا عــن علمــاء األصــول فقــد كــانوا أوفـــر حظــا مــن غيــرهم فــي هــذا الصــدد فقـــد      
ـــم اللغـــة والنحـــو  ـــر مـــن المشـــتغلين بعل ـــة أكث ـــة بمســـائل الدالل ـــالغوا فـــي العناي اهتمـــوا وب
والبالغــة ، إذ انصــرفت جــل عنــايتهم إلــى التطــور الــداللي لأللفــاظ ، وعالقــة بعضــها 

وال يقـــف األمـــر لـــديهم عنـــد تتبـــع  ١وقصـــده  بـــبعض ، وأضـــافوا إلـــى ذلـــك إرادة الشـــارع
ة الفعل وداللته على الزمن وخصوصـا ئالداللي ، بل بحثوا في مسألة هي تطور اللفظة

فعـــل األمـــر ، وكـــذا الحـــال مـــع صـــيغ النهـــي ؛ الرتبـــاط ذلـــك بقضـــايا التشـــريع، كـــذلك 
وداللـــة تعمقـــوا بدراســـة دالالت المفـــردة والتركيـــب فكـــان لـــديهم داللـــة العمـــوم واإلطـــالق 

األمـــر والنهـــي وداللـــة االقتضــــاء والمخالفـــة وغيرهـــا وال يخفــــى علـــى قـــارئ لمصــــنفات 
ـــدليل " أصـــول الفقـــه مـــا يواجـــه مـــن دقـــة وعبقريـــة فـــي تنـــاول الـــدالالت فـــي مباحـــث  ال

  .الخاصة بهذا الشأن "  اللفظي

ـــــوليون علــــــــى أنفســــــــهم رقابــــــــة شــــــــديدة ودقــــــــة عاليــــــــة فــــــــي        ولقــــــــد فــــــــرض األصـــ
علـــــى وفـــــق  ضـــــبط الداللـــــة العربيـــــة حتـــــى ال تتصـــــادم الفتـــــوى  التعامـــــل مـــــع الـــــنص

ــــــل لنــــــا عنايــــــة  ـــــول وهــــــذا يعل بمعنــــــى مــــــن كتــــــاب اهللا ، أو تتعــــــارض مــــــع ســــــنة الرسـ
  .البيئة األصولية بالمضمون ال بالشكل 

ممـــــا تقـــــدم نصـــــل إلـــــى أن أصـــــول علـــــم الداللـــــة هـــــي عربيـــــة الجـــــذور وأن بـــــدايتها  
غم مـــــن تبـــــاين وتنـــــوع توجهـــــاتهم وحتـــــى نضـــــجها كانـــــت بيـــــد علمـــــاء عـــــرب علـــــى الـــــر 
  :  أمرين المعرفية ، أما فضل الغرب على هذا العلم فيكمن في
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فـي "  ميشال ب" وضع المصطلح وهو ما جاء به العالم اللغوي الفرنسـي  :أولهما 
ــة" م ، وهــو  ١٨٩٧أخريــات القــرن التاســع عشــر وتحديــدا فــي ســنة  ــم الدالل فقــد "  عل

  . ١في السنة نفسها "  ت في علم الداللةمحاوال" دراسة بعنوان  نشر

الســعي إلــى توحيــد دراســة الداللــة فــي كتــب مســتقلة بــدال مــن تناثرهــا فــي :  وثانيهمــا 
  .بطون الكتب

ــــى الــــنهج نفســــه مــــنهم يينعــــدة علمــــاء غــــرب" ��������ل "وقــــد جــــاء بعــــد     "  ســــاروا عل
وغيـــرهم ولكـــن  "اســـتيفن أولمـــان" ثـــم" أودلـــف نـــورو " والســـويدي " مـــاكس مـــولر

إذ كــــان "فردينانــــد دي سوســــير"الرائــــد مــــن بــــين هــــؤالء جميعــــا هــــو العــــالم السويســــري
  .يمثل قمة النضج العلمي للتنظيرات اللغوية في الغرب آنذاك 

نقول على الرغم من أن لعلماء الغـرب نصـيبا فـي مجـال توحيـد علـم الداللـة ولملمتـه   
والفضـل والتفصـيل فـي هـذا المجـال سـبق في كتب مستقلة إال أن العرب كان لهم يـد ال

ن كـــان ذلـــك نثـــرا فـــي بطـــون مـــدوناتهم العلميـــة ، وٕان غالبيـــة النظريـــات الغربيـــة فـــي إ و 
، وتأصــيلها يعــود لعلمائنــا منــذ قــرون خلــت قبــل أن  ةعربيــ جــذورهاأصــول علــم اللغــة 

 ة نظريــات علميــة يشــيد بهــا ويبنــي عليهــا تنظيراتــه ،ئــجعلهــا بهييصــل إليهــا الغــرب وي
  .وٕان كان ذلك فهو يدل على أن فضل العرب مازال ساريا عليهم حتى اليوم

ٕاذا كانـــــــت الداللـــــــة تمثـــــــل محـــــــور الدراســـــــات اللغويـــــــة فـــــــان الســـــــياق يكـــــــاد يمثـــــــل و   
  . محور الداللة 

والداللة التي أقصدها هي الداللة النحوية وهي التي تنتج من خـالل وضـع اللفظـة فـي 
  .أشكالها فتكون لغوية أو غير لغوية موقع إعرابي معين ، وقد تتعدد 

المعنـــى الـــداللي  نتيجـــًة لعـــدد مـــن المعـــاني والتـــي يتـــأتى فيهـــا :  أمـــا الداللـــة اللغويـــة
وتتمثــل  وهــذه المعــاني قــد تكــون صــرفية أو نحويــة أو معجميــة، المختلفــة فــي التركيــب 

لتركيـب أحيانا في غمـوض الداللـة المعجميـة أو تعـدد معانيهـا وأحيانـا تكـون بغمـوض ا
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أو بتعدد دالالته وأحيانا تأتي في شكل الداللـة  الصـرفية أو الداللـة الوظيفيـة وتعـددها 
  .بالقطع واإلتباع حيانا  تكون بتعدد المرجعيات أو وأ

ــــة الســــياق الخــــارجي أو مــــا  وأمــــا الداللــــة غيــــر اللغويــــة   ــــا فــــي دالل ــــل أحيان فتتمث
ن ســــببا لتعـــــدد وســــواء كـــــا يســــمى بداللــــة المقـــــام ،ســــواء فـــــي تعــــدده أم فــــي غموضـــــه

ــــــــة أ ــــــــة الوصــــــــل  واألوجــــــــه اإلعرابي ــــــــا دالل ــــين ، وأحيان مرجحــــــــا لوجــــــــه إعرابــــــــي معــــ
  . والفصل أو داللة التنغيم أو ما شابه 

ـــــة والســـــياق     ـــــوثمـــــة عالقـــــة وثيقـــــة بـــــين الدالل ـــــبأنواعهمـــــا   ـ وبـــــين تعـــــدد األوجـــــه  ـ
الداللـــــة والســـــياق اإلعرابيـــــة ، مـــــا بـــــين عالقـــــة تـــــأثير وعالقـــــة تـــــرجيح ، حيـــــث تكـــــون 

ــــــين  ــــــا تكــــــون مرجحــــــا ب ــه ، وأحيان ــــــر مــــــن األحيــــــان ســــــببا فــــــي تعــــــدد األوجــــ فــــــي كثي
  .األوجه اإلعرابية المختلفة
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  المطلب الثاني

  األثر السياقي مفهوم

ـــــــى أســـــــاس التصـــــــورات "       ـــــــي منطلقاتهـــــــا عل ـــــــة تقـــــــوم ف ـــــــت اللغـــــــة التخاطبي إذا كان
ــــذهن،اإلنســــانية لمــــدلوالت المفــــردات فــــي  ــــدائي للغــــة  ال ــــيمكن القــــول بــــأن المنشــــأ االبت ف

كـــــــــان ذا نزعـــــــــة تبســـــــــيطية وفقـــــــــا إلدراك العقـــــــــل البشـــــــــري األول ببســـــــــاطة للمـــــــــدلوالت 
  .١"الخارجية فظهرت المفردات بدالالتها األولية المعاني الحسية لها

ذلــــك أن الحيــــاة البشـــــرية لــــم تبلــــغ مـــــن الرقــــي والتوســــع الفكـــــري مــــا يــــدعو إلـــــى      
ـــــد ذهنيـــــة اإلنســـــان البـــــدائي ، وبفعـــــل تقـــــادم الـــــزمن وحصـــــول التطـــــورات وتعقـــــد  تعقي
الحيـــــاة االجتماعيـــــة وتشـــــابكها ظهـــــرت الحاجـــــة ماســـــة إلـــــى أن يـــــدخل فـــــي اللغـــــة مـــــا 

ــــــ ــــــع المت ــــى االســــــتيعاب لضــــــم جمي ــ ــــــة عل ــــــة ، يمنحهــــــا صــــــفة اإلمكاني داخالت الحياتي
ولتــــوافر عامــــل التفــــاهم بعــــد وجــــود التعقيــــد والصــــعوبة فــــي فهــــم كثيــــر مــــن األشــــياء 
واألمــــــور ، ومــــــن هنــــــا راحــــــت العقليــــــة اإلنســــــانية تلهــــــث وراء الوضــــــع فــــــي اللغــــــة ، 
ــــــردات مــــــن أجــــــل شــــــمولية األفكــــــار والمســــــتجدات  ــــــين المف ــــــدة ب ـــات جدي ـــ ــــــد عالق وعق

داللــــة وتنوعــــت إلــــى الحــــد الــــذي أشــــكل العصــــرية لكــــل زمــــان ولهــــذا تعــــددت وجــــوه ال
ن هــــذه أبمفــــردة واحــــدة ، والبــــد مــــن القــــول بــــمعــــه فهــــم كثيــــر مــــن الــــدالالت المتعلقــــة 

ــع وحـــــــدة المفـــــــردة تعـــــــد إســـــــهاما رئيســـــــا لتغطيـــــــة كثيـــــــر مــــــــن  التعدديـــــــة الدالليـــــــة مـــــ
اإلشـــــــــكاليات التخاطبيـــــــــة ، وتحـــــــــل عـــــــــدة صـــــــــعوبات لمواجهـــــــــة التطـــــــــور العصـــــــــري 

هــــذه الــــدالالت مكتنــــزة فــــي المفــــردة دون تفصــــيل لكــــل وتحدياتــــه ، ولكــــن إذا تركــــت 
ــــت الصـــــــعوبة فـــــــي مواجهــــــة التطـــــــور قائمــــــة دون تـــــــذليل ، وأحيلـــــــت  وجــــــه منهـــــــا بقيــ
ـــــذاتها ،إال أن هـــــذه المشـــــكلة تنتفـــــي حـــــال  ـــــى مشـــــكلة ب المفـــــردة مـــــن حـــــٍل لمشـــــكلة إل
ـــــة المفـــــردة  دخـــــول المفـــــردة فـــــي ســـــياق ، إذ إن الســـــياق هـــــو الحكـــــم فـــــي توجيـــــه دالل

ــــــدها؛ ــــــى المــــــراد  وتحدي ــياق كاشــــــفة عــــــن المعن ــــــردات الســــ ــــــع مف ــــــك بتعاضــــــد جمي وذل

                                                           

مهدي، مطبعة  محسن: حققه وقدم له وعلق عليه٧٣،٧٢الحروف ، أبو نصر محمد بن محمد الفارابي ، ص ١
 .م١٩٨٦دار المشرق، بيروت  لبنان ، 



٥٥ 

 

ـــــويين يصـــــــفون المعنـــــــى المعجمـــــــي  للمفــــــردة ومعرفتـــــــه تحديـــــــدا ؛ لـــــــذلك نجــــــد أن اللغــ
للكلمـــــة بأنـــــه متعـــــدد ويحتمـــــل أكثـــــر مـــــن معنـــــى واحـــــد فـــــي حـــــين يصـــــفون المعنــــــى 

  .١السياقي لها بأنه واحد ال يحتمل غير معنى واحد

   :السياق و النحاة 

ـــــــي ظـــــــل وٕاذا ك ـــــــي الغـــــــرب حـــــــديثًا وتطـــــــورت ف ــــد نشـــــــأت ف ـــ ـــــــة الســـــــياق ق ـــــــت نظري ان
الدراســــــات اللغويــــــة الحديثــــــة ، فــــــإن علمــــــاء العربيــــــة المســــــلمين ســــــبقوا ذلــــــك بمئــــــات 

  .السنين في بيان أهمية السياق بعناصره المقالية والحالية 

ولم يكن علماء العربية بعيدين عن إدراك وظيفة السـياق وداللتـه ، فقـد اهـتم علمـاء    
عبـــد و ربـــط . القـــرآن واألصـــوليون بشـــقّي الســـياق فـــي فهـــم داللـــة النصـــوص الشـــرعية

فصاحة الكلمة بسياقها اللغوي والتركيب الـذي قيلـت فيـه، وذلـك عنـد  القاهر الجرجاني
ـــــــــــــــه عـــــــــــــــن  ـــــــــــــــنظمحديث ـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــط الكـــــــــــــــالنظري ـــــــــــــــام اســـــــــــــــتعماله ، ورب   .م بمق

متقـــدمين ألـــف ســـنة تقريبـــا علـــى ) المقـــام(عنـــد اعتـــرافهم بفكـــرة  البالغيـــونفلقـــد كـــان 
زمـــانهم ألن هـــذه الفكـــرة بوصـــفها مـــن أســـس تحليـــل المعنـــى تعـــد اآلن فـــي الغـــرب مـــن 

وحـين قـال . ٢الكشوف التي جاءت نتيجة لمغـامرات العقـل المعاصـر فـي دراسـة اللغـة 
وقعـوا علـى عبـارتين " لكل كلمـة مـع صـاحبتها مقـام " و "م مقال لكل مقا" : البالغيون

من جوامع الكلم تصدقان على دراسة المعنـى فـي كـل اللغـات ال فـي العربيـة الفصـحى 
  .فقط وتصلحان للتطبيق في إطار كل الثقافات على حد سواء

ولــــــم يكــــــن أقــــــل مــــــن هــــــاتين العبــــــارتين صــــــدقا فــــــي تحليــــــل اللغــــــة مــــــا ســــــبق إليــــــه   
، فهــــــذه المقولــــــة "اإلعــــــراب فــــــرع المعنــــــى " لعــــــرب فــــــي مقــــــولتهم المشــــــهورة النحــــــاة ا
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٥٦ 

 

؛ ألن كـــــل تحليـــــل " التحليـــــل "أيضـــــا مـــــن جوامـــــع الكلـــــم إذا فهمنـــــا بـــــاإلعراب معنـــــى 
  .١ال يكون إال عند فهم المعنى الوظيفي لكل مبنى من مباني السياق 

صــوليين كــانوا وقــد تنــاول جانــب المعنــى المفســرون والبالغيــون واألصــوليون ، لكــن األ
أكثر وضوحًا في تناوله ، وأكثر تفصيًال لدقائقه إال أن ما يهمنـا هنـا هـو تنـاول النحـاة 

  .واللغويـيــن للسياق 

ــــن األلفـــــــاظ التـــــــي اســـــــتخدمها القـــــــدامى مـــــــن النحـــــــاة بمـــــــدلولها  إن كلمـــــــة الســـــــياق مـــ
ــــــذي أصــــــبح شــــــائعا  ٢اللغــــــوي العــــــام  ــــــم تكــــــن تحمــــــل المفهــــــوم االصــــــطالحي ال ، ول

  .ن علماء اللغة المحدثين وبخاصة الدالليون منهمفيما بي

:  ٣كمــال بشــروحــول اهتمــام النحــاة بالعوامــل االجتماعيــة فــي اللغــة، يقــرر الــدكتور   
أنهــم لــم يقتصــروا علــى النظــر فــي بنيــة الــنص اللغــوي، كمــا لــو كــان شــكال منعــزال عــن 

علــى مــا يبــدو  -العوامــل الخارجيــة التــي تلفــه وتحــيط بــه، وٕانمــا أخــذوا مــادتهم اللغويــة 
علـى أنهـا ضـرب مـن النشـاط اإلنسـاني الـذي يتفاعـل مـع محيطـه  -من معالجتهم لهـا 

له وظيفـة ومعنـى فـي عمليـة التواصـل االجتمـاعي،  وظروفه، كما فطنوا إلى أن الكالم
وأن هذه الوظيفة وذاك المعنى لهمـا ارتبـاط وثيـق بسـياق الحـال أو المقـام ومـا فيـه مـن 

ظهـــر هــذا كلـــه فـــي دراســتهم وٕان لـــم ينصـــوا عليــه مبـــدأ مـــن مبـــادئ .شــخوص وأحـــداث
  . التقعيد، أو أصال من أصول نظريتهم اللغوية

                                                           

 .٣٧٢السابق  ١
في " السياق اللغوي "للداللة على " الكالم " األنباري لفظ ابن انظر على سبيل المثال استخدام أبى البركات  ٢

وكم أهلكنا " و ذلك في إعرابه لقوله تعالى " لداللة الكالم عليه " معرض بيانه لحذف أحد عناصر التركيب 
وذلك في قوله تعالى " لداللة الكالم الذي قبله عليه " ، إذ التقدير  كم قرٍن أهلكنا ، أو ٧٤مريم " قبلهم من قرن 

بتقدير فعل، وتقديره   "لؤلؤا  "، فقد وّجه النصب في ٢٣الحج  "يحّلْون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا "
طه عبد الحميد . البيان في غريب إعراب القرآن، ت د. ول الكالمويعطون لؤلؤا  لداللة  يحّلْون  عليه في أ

  .م١٩٨٠هـ ١٤٠٠الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة  ١٧٢، ٢/١٣٣
  .م١٩٩٤دار الثقافة العربية سنة  ، ٦٦ ، ص علم اللغة االجتماعي: انظر ٣



٥٧ 

 

ــــــــة الســـــــــياق ، أو المقـــــــــام ، أو  ىالنحـــــــــاة القـــــــــداموقـــــــــد انتبـــــــــه   إلـــــــــى أهميـ
حيــــث إنـــــه قــــد يـــــؤدي إلــــى تغييـــــر  ،١مالبســــات الحــــال ، ومـــــدى تــــأثيره علـــــى الجملــــة

ـــــم يفيضـــــوا فـــــي الحـــــديث  ،ب ؛ اعتمـــــادا علـــــى فهـــــم داللـــــة الحـــــالشـــــكل التركيـــــ وٕان ل
  .عنه ، فقد جاء ضمن حديثهم في األبواب النحوية المختلفة

إلــى دراســة الســياق عنــد النحــاة واللغــويين، فــذكر أن   ٢ولقــد تعــّرض أحــد البــاحثين    
علـى السـياق الجزئـي المتمثـل فـي  -في مرحلة تدوين النحو وتقعيده  -النحاة اعتمدوا 

الشـــواهد الشـــعرية والنثريـــة المعزولـــة عـــن نصوصـــها، وضـــربوا صـــفحا عـــن النصـــوص 
و مـنهج ال غبـار الكاملة الموثوق بهـا نحـو القـرآن الكـريم والحـديث النبـوي الشـريف، وهـ

عليه، إذ كان هدفهم الوصـول إلـى الصـحة النحويـة إال أنـه فـي بعـض األحيـان يصـبح 
 ،وفــق؛ ألنــه يــؤدى إلــى فهــم غيــر صــحيحاالعتمــاد علــى الســياق الجزئــي أمــرًا غيــر م

  : ٣ نتائجوَخُلص هذا الباحث من دراسته للسياق عند النحاة واللغويين إلى 

ـــــا    ـــــة أن فكـــــرة الســـــياق بشـــــق: أوله ـــــل نظري ـــــم تكـــــن لتمث ـــــر اللغـــــوي ل يه اللغـــــوي وغي
ـــــــة  ـــــــي الدراســـــــات اللغوي ــــــي اآلن ف ـــــــدرس النحـــــــوي، كمـــــــا هـ ـــــــي ال ـــــــة المعـــــــالم ف متكامل

ــــــا ال ــــــك فإنن ــــــة، ومــــــع ذل ــــــة ومتقدمــــــة الحديث ــدم وجــــــود إشــــــارات ذكي ــــــر أنهــــــا  ، نعــــ غي
  .متناثرة في دراساتهم وبحوثهم، ولم تجمع في إطار نظري موحد

أن النحـــاة اعتمـــدوا علـــى الســـياق اللغـــوي بمعنـــاه الضـــيق المتمثـــل فـــي الشـــاهد : ثانيهـــا
النحــوي أو التركيــب فــي بيــان الوظيفــة النحويــة، وعنــد تعــذر ظهــور العالمــة اإلعرابيــة 

مــع عــدم إغفــال أّن بعــض النحــاة  ،قــرائن أخــرى تشــير إلــى تلــك الوظيفــةاعتمــدوا علــى 
مـنهم الفـراء  الـذي عـّد القـرآن نصـا واحـدًا، بالمفهوم الحـديث، و  -اهتموا بسياق النص 

  .ونظر إلى القراءة القرآنية على أنها جزء من سياق النص
                                                           

، كليـة دار  ٢٣المعـاطي ، ص  داللة الحال ودورها في الدراسات النحوية ، رسـالة ماجسـتير ، كمـال سـعد أبـو ١
 .م١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠العلوم ، جامعة القاهرة ، 

، دراسة نّصيه من القرآن  أثر السياق في مبنى التركيب وداللته :هو الدكتور فتحي ثابت علم الدين، انظر ٢
 . م١٩٩٤رسالة دكتوراه بكلية الدراسات العربية واإلسالمية بالمنيا سنة  ٩- ٥ص
 .٦٢ - ٦٠انظر السابق  ٣



٥٨ 

 

أّن النحاة واللغويين عرفـوا مـا يسـمى فـي الدراسـات الحديثـة بسـياق الموقـف، و : ثالثها
، وكانـت لهـم فـي هـذا الجانـب إسـهامات "الحـال المشـاهدة " أو " الحـال " أطلقوا عليـه 

مـــتكلم ومخاطـــب، وموضـــوع  مـــناللغـــوي  حيـــث تحـــدثوا عـــن أطـــراف الموقـــفواضـــحة 
عنـد النحــاة " داللـة الحـال  "وبنـاء علــى ذلـك، فـإن . الحـديث، والعالقـة المعرفيـة بينهمـا

  .في الدراسات الحديثة" سياق الموقف " تكاد تقترب من مفهوم 

ولكــن مــا ذهــب إليــه هــذا الباحــث قــد يكــون فيــه غــبن للنحــاة األوائــل وبخاصــة إذا       
حيـث يتضـح منهـا  - سـيبويهكمـا يتضـح مـن كتـاب تلميـذه  الخليـل بـن أحمـدتأملنا آراء 

اعتمــدوا علــى الســياق بشــقيه فــي التقعيــد النحــوي، ويبــدو ذلــك أنــه مــن أوائــل النحــاة الــذين 
السـياق اللغــوي فــي بيــان مبنـى التركيــب وداللتــه وتجــويزهم بهــذا جليـا مــن اعتمــادهم علــى 

السياق حذف أحد عناصر الجملة وطريقـة ترتيـب هـذه العناصـر اللغويـة داخـل التركيـب، 
  .واستعانتهم بطرق األداء اللغوي المصاحبة للنطق بالعبارة كالوقف و النبر والتنغيم

انتهم بــإرادة المــتكلم والمخاطــب وأمــا اعتمــادهم علــى ســياق الحــال فيتضــح مــن اســتع   
فـــي تعيـــين معنـــى التركيـــب واهتمـــامهم بمضـــمون الرســـالة وضـــرورة اختيـــار المفـــردات 
المناســبة لكــل بــاب، واســتعانتهم بمالبســات الحــال فــي التوجيــه النحــوي، والحكــم علــى 
التركيـــب بالصـــحة أو اإلحالـــة، وتســـويغ الحـــذف اســـتنادا علـــى داللـــة الحركـــة الجســـمية 

  .لخمسة وباقي عناصر سياق الحالوالحواس ا

مــــا نســــبه إليــــه تلميــــذه فــــي  "الســــياق اللغــــوي "  فمــــن أمثلــــة اعتمــــاد الخليــــل علــــى   
  : ١معرض تحليله لقول الشاعر 

  إذا َتَغنى الَحماُم الُوْرُق َهيَجني            ولو تغربُت عنها ُأم َعّمارِ 

                                                           

عبد السالم محمد هارون ، مكتبة . ، ت ١/٢٨٦، الكتاب  من البسيط ، نسبه محقق الكتاب للنابغة الذبياني ١
  . م١٩٨٨- هـ١٤٠٨سنة  ٣.القاهرة ، ط –الخانجي 



٥٩ 

 

ـــــل رحمـــــه اهللا"    ـــــي" لمـــــّا قـــــال : قـــــال الخلي ـــــذكٌر "  هيّجن ـــــم ت ـــــد كـــــان َث ـــــه ق عـــــرف أّن
ـــــى  ـــــه عل ـــــرف من ـــــذي قـــــد ُع ـــــك ال ـــــألقى ذل ـــــذكرِة الحمـــــام و تهييجـــــه، ف ، "أّم عّمـــــارٍ " لَت

  .١. " هيجني فذّكرني أّم عّمارٍ : كأنه قال

بفعل دّل عليه السـياق اللغـوي أو " أم عمار"، أن الشاعر إنما نصب الخليلومعنى كالم 
نصـبته؛ :" فيقـول،  ٢ اْنتَـِه خيـرًا لـك: يه النصب في قولـكسياق الموقف، وذلك عند توج

ــه: ألنــك قــد عرفــت أنــك إذا قلــت لــه  ، أنــك تحملــه علــى أمــٍر آخــر، فلــذلك انتصــب، انت
وحــذفوا الفعــل لكثــرة اســتعمالهم إيــاه فــي الكــالم، ولعلــم المخاطــب أنــه محمــوٌل علــى أمــٍر 

  . ٣" ته خيرا لك، وادخل فيما هو خيٌر لكنا: انته، فصار بدًال من قوله: لهحين قال 

علــــــى شــــــقي الســــــياق فــــــي بيــــــان مــــــا  الخليــــــلوهكــــــذا يتضــــــح بجــــــالء اعتمــــــاد       
فقـــــــد اتضـــــــح مـــــــن : عـــــــرض لمبنـــــــى التركيـــــــب وبيـــــــان داللتـــــــه، أمـــــــا الســـــــياق اللغـــــــوي

، كمــــا يمكــــن تفســــير "انتــــه" بفعــــل مضــــمر دّل عليــــه مــــا قبلــــه وهــــو "  خيــــراً " نصــــبه 
ـــــه" بالفعـــــل " را خيـــــ" عـــــدم نصـــــبه لكلمـــــة  باالعتمـــــاد علـــــى الفاصـــــلة الصـــــوتية "  انت
  .وهى من عناصر السياق اللغوي كذلك ٤"  انته "والوقف على الفعل 

ــــي علـــــم المخاطــــــب بغـــــرض المــــــتكلم "ســـــياق الموقــــــف" وأمـــــا     ، فنجـــــده ُمَمــــــثًال فـ
ـــــب، وهـــــى  ـــــرة اســـــتعمالهم لهـــــذا التركي ـــــه حـــــذف الفعـــــل بكث وموضـــــوع الكـــــالم، و تعليل

مـــــن العلـــــل الدالليـــــة إذ تـــــؤدى إلـــــى علـــــم المخاطـــــب  -كثـــــرة االســـــتعمال أي علـــــة  -
  .بالمعنى ووضوح الداللة لديه

                                                           

  .السابق والصفحة ١
الكتاب : انظر . ، و حسبك خيرا لك وراَءك أوَسَع لك، و ١٧١النساء  " انتهوا خيرًا لكم " : ومنه قوله تعالى ٢
١/٢٨٢.  
 .٢٨٤ – ١/٢٨٣،  الكتاب ٣
رسالة دكتوراه بكلية الدراسات العربية واإلسالمية ، ١٣ – ١٢أثر السياق في مبنى التركيب وداللته : انظر ٤

  .م١٩٩٤بالمنيا سنة 



٦٠ 

 

"  التعظــــيم والمــــدح" فــــي توجيــــه مــــا انتصــــب علــــى  "إرادة المــــتكلم " واعتمــــد علــــى 
أن نصـــب هـــذا علـــى أنــــك  الخليـــل، و زعـــم  ١"  الحمـــد هللا أهـــَل الحمـــد" فـــي نحـــو 

ـــــنْ  ـــــم تـــــرد أن تحـــــدث النـــــاس وال َم ـــــْن  ل ـــــوه، ولكـــــّنهم قـــــد علمـــــوا ِم تخاطـــــب بـــــأمٍر جهل
  . ٢ذلك ما قد علمَت، فجعلته ثناء وتعظيما 

بالعالقة بين المتكلم و المخاطب، وذلـك عنـد الحـديث عـن أن  الخليلكما اعتنى 
و زعــم الخليـل أن هــذا . " قـد َفَعـل: فتقـول فـي الجــواب ؟لمـّا يفعــل: جـواب لمــن قـال" قـد" 

، فالمخاطـب فــي حاجــة إلـى تأكيــد الجـواب، و هنــا البــد  ٣" لخبــر الكـالم لقــوٍم ينتظـرون ا
   .التي تفيد التأكيد مع الماضي" قد " ، فيستخدم  ٤من أن يراعى المتكلم حال المخاطب 

ــــة الحــــال ؛ إذ يســــتخدم  ســــيبويهفقــــد نقــــل  ــــد" عــــن الخليــــل مراعاتــــه لدالل "  ق
  .لتأكيد الخبر ، لمن ينتظر الخبر ، أو يسأل عنه

قــد اســتخدم الســياق  -فــي هــذه الفتــرة المبكــرة مــن التقعيــد النحــوي  -كــان الخليــل وٕاذا 
بشـــّقيه فـــي بيـــان داللـــة التراكيـــب علـــى هـــذا النحـــو العلمـــي المبهـــر، فمـــن الطبيعـــي أن 

  .يستفيد النحاة من بعده بهذه النظرات الثاقبة، وهذا ما سيتضح بجالء عند سيبويه
اهتمامـــا كبيـــرا  "ســـياق الحـــال " و" الســـياق اللغـــوي " فقـــد أولـــى ســـيبويه كـــال مـــن      

إلــى أبعــد مــن ذلــك ، فأدخــل المطعومــات ،  ســيبويه بــل لقــد ذهــبمنتهجــا نهــج أســتاذه 
وذلـك أنـك رأيـت صـورة : "والمسموعات ، والمشمومات ضمن داللة الحـال ، حيـث يقـول 

ذاك :  عبد اهللا وربي ، كأنك قلـت: شخص فصار آية لك على معرفة الشخص ، فقلت 
أو ســمعَت صــوتًا فعرفــَت صــاحَب الصــوت فصــار آيــًة لــك . عبــد اهللا ، أو هــذا عبــد اهللا

زيـــد، أو : أو مسْســَت جســـدًا أو شـــممت ريحــًا ، فقلـــت. زيـــد وربـــي: علــى معرفتـــه ، فقلــت
  .٥"العسل: أو ذقَت طعاما فقلت . الِمسك

                                                           

  .٢/٦٢انظر الكتاب  ١
 .٢/٦٥السابق  ٢
  .٤/٢٢٣السابق  ٣
  .١١،١٢تركيب وداللته  أثر السياق في مبنى ال: انظر ٤
 .٢/١٣٠الكتاب  ٥



٦١ 

 

ـــــاعتبر ـــــة الحـــــال ، وســـــوغ للمـــــتكلم ســـــيبويه ف ـــــة فـــــي دالل  هـــــذه األشـــــياء داخل
  .حذف المبتدأ ؛ اعتمادا على تلك الداللة

وهكـــذا تلتقـــي تطبيقـــات الخليـــل وتلميـــذه ســـيبويه مـــع أحـــدث االتجاهـــات اللغويـــة مـــع    
، إذ كانـا يعـّوالن علـى شـقّي السـياق علـى النحـو الموضـح فـي الملحوظــة ١تباعـد الـزمن

إنهمــا يعــدان بحــق رائــدي النظريــة الســياقية، إذ : الســابقة، ممــا يجعلنــا نقــول دون تــردد
 -جميع عناصر هذه النظرية مـع أدق تفاصـيلها، ولـم يتركـا  -عمليا وبإحكام  -طبقا 

ــــا  ــــه الدراســــات االجتما -تقريب ــــي شــــيئا ممــــا عرفت ــــًا ف ــــة الحديثــــة إال ومارســــاه تطبيق عي
فوجدتـــه منـــذ ذلـــك العهـــد : الكتـــاب، أو كمـــا يقـــول الـــدكتور نهـــاد الموســـى عـــن ســـيبويه

المبكــر يفــزع إلــى الســياق والمالبســات الخارجيــة وعناصــر المقــام، ليــرّد مــا يعــرض فــي 
ـــا لالطـــراد  ـــة إلـــى أصـــول النظـــام النحـــوي طالب ـــة مـــن ظـــواهر مخالف بنـــاء المـــادة اللغوي

وهـــو يوافـــق فيمـــا صـــدر عنـــه فـــي الكتـــاب ملحوظـــات كثيـــرة ممـــا تنبنـــي عليـــه . لمحكـــما
، كما أشـبهت "دي سوسير" أو اللغويات الخارجية بعبارة " التوسيع " الوظيفة ومناهج 

  .٢" االجتماعيين " ملحوظاته ملحوظات اللغويين 

ـــــم يطـــــوروا هـــــذه الملحو     ـــــدو أن النحـــــاة مـــــن بعـــــد الخليـــــل وســـــيبويه ل ظـــــات لكـــــن يب
والتطبيقـــــات العمليـــــة الذكيـــــة لـــــه، فقـــــد اتجهـــــت الدراســـــات النحويـــــة مـــــن بعـــــدهما إلـــــى 
الجانـــــب التحليلـــــي ال التركيبـــــي، فأصـــــبحت ُتعنــــــى بتحليـــــل مكونـــــات التركيـــــب أكثــــــر 
مــــن عنايتهــــا بالتركيــــب نفســــه مــــع العنايــــة الواجبــــة فــــي كــــل ذلــــك بالمعــــالم الســــياقية 

ـــــم يفطنـــــوا إلـــــى طبيعـــــة بوصـــــفها ظـــــواهر ال تبـــــدو إال فـــــي التركيـــــب، ولكـــــ ن النحـــــاة ل
  . ٣التعارض الممكن بين مطالب التحليل ومطالب التركيب 

                                                           

 .١١٦ – ١١٥النحو والداللة  ١
، المؤسسة العربية  ٩٦، ٨٨ص ، نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث ، نهاد الموسى ٢

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠،   ١للدراسات والنشر، ط
 .١٦اللغة العربية معناها ومبناها ٣



٦٢ 

 

نفســــه إلــــى طائفــــة مــــن النحــــاة ســــيبويه  ولعــــل هــــذا هــــو ســــبب العتــــاب الــــذي وجهــــه 
الـــــذين كـــــانوا يتهـــــاونون بالقيمـــــة الدالليـــــة الناشـــــئة عـــــن االخـــــتالف فـــــي األســـــاليب إذا 

فــــة قــــبح وضــــعف التركيــــب أمثــــل مــــن ظهــــر عنــــدهم اإلعــــراب، ويجعــــل ســــيبويه معر 
ـــارة منـــــه إلـــــى طائفـــــة مـــــن النحـــــاة لـــــم يهتمـــــوا بالداللـــــة والمالبســـــات  إعرابـــــه وهـــــى إشــ

ــــة المقترنــــة بالعبــــارة  ــــدو أن هــــذا أيضــــا هــــو الســــبب فــــي ثــــورة . ١الحالي عبــــد كمــــا يب
ـــــاهر الجرجـــــاني ـــــد  الق ـــــدأ الجي ـــــم يســـــتفيدوا مـــــن المب ـــــذين ل ـــــى اللغـــــويين العـــــرب ال عل

ـــــذي وضــــــــــــــــعه ســــــــــــــــيبويه، ـــــــــــ ــــــــــــــــام اســــــــــــــــتعماله ال ـــالم بمق ــــــــــــــــط الكـــــــــــــ ــــــــــــــو رب   .أال وهــ
ــه الدارســــــــون المحــــــــدثون ألهميــــــــة داللــــــــة الحــــــــال وأثرهــــــــا فــــــــي          وكــــــــذلك انتبــــــ

الجملــــــة ، ورأوا كمــــــا رأى القــــــدامى مــــــن النحــــــاة أنهــــــا تشــــــمل المــــــتكلم والســــــامع ، أو 
ـــــــر  ـــــــه ، وغي ـــــــالموقف الكالمـــــــي ، والســـــــابقة علي الســـــــامعين ، والظـــــــروف المحيطـــــــة ب

  .٢والتقاليدذلك من العادات 

ــــى أهميــــة دراســــتها ، وفهــــم مــــدى تأثيرهــــا     ــــد أْوَلْوهــــا اهتمامــــا بالغــــا ، وأكــــدوا عل وق
  .٣على شكل ومعنى العبارة المنطوق

" إذن، فأقصــــى مــــا يمكــــن أن نعتــــرف بــــه مــــن فضــــل للنظريــــات الحديثــــة ونظريــــة   
الســـــياقية، هـــــو وضـــــع اإلطـــــار النظـــــري للفكـــــرة فـــــي إطـــــار نظريـــــة متكاملـــــة "  فيـــــرث

  .الجوانب، وتسميتها بنظرية السياق

  

  

  
                                                           

  .١٢٤ ،  ٢/٨٠الكتاب : انظر ١
م ، وعلم اللغة ، مقدمة ١٩٦٩القاهرة ،  - ، دار المعارف  ٢/١٧٣كمال بشر ، . دراسات في علم اللغة  ، د ٢

. م ، و المواقف األدبية ، د١٩٦٢مصر ،  –، دار المعارف  ٢٨٨محمود السعران ، ص . للقارئ العربي ، د
  .م١٩٦٣، معهد الدراسات العربية العالية ،  ١٧د غنيمي هالل ، ص محم

 .م١٩٦٢الفجالة ،  –، دار الطباعة القومية  ٤٧،  ٤٦كمال بشر ، ص . قضايا لغوية ، د ٣



٦٣ 

 

  :السياق عند الغربيين 

لقـــد احتلــــت دراســـة الســــياق مجــــاال واســـعا مــــن الفكــــر اللغـــوي الغربــــي ألهميتــــه        
الغـرب مـن اللغـويين الكبرى وقدرته الهائلة في توجيـه علـم الداللـة ، حيـث نظـر علمـاء 

ــي "للســياق فــي نظريــة ســميت بـــ  ــنهج الســياقي أو العمل وكــان رائــد هــذه النظريــة "  ال
فقـــد كـــان يـــرى ومـــن تبعـــه مـــن المهتمـــين بشـــأن ، " فيـــرث" وزعيمهـــا العـــالم اإلنكليـــزي 

  .١الداللة أن داللة المفردة ال تنكشف إال بعد وضعها أو تسييقها في تراكيب لغوية 

  . ستعمال الخطابي للفظة هو الذي يمنحها المعنىفكأن حيثية اال

" المدرســة اللغويــة االجتماعيــة "هــي حجــر األســاس فــي  "نظريــة الســياق " وتعــد      
فــي بريطانيــا، والتــي وســع فيهــا نظريتــه اللغويــة بمعالجــة جميــع " فيــرث" التــي أسســها 

المعنــى " أن الظــروف اللغويــة لتحديــد المعنــى، ومــن ثــم حــاول إثبــات صــدق المقولــة بــ
بــالمنهج الســياقي الــذي وضــع تأكيــدا "  مدرســة لنــدن" فقــد عرفــت " . وظيفــة الســياق 

كبيـــرا علـــى الوظيفـــة االجتماعيـــة للغـــة ، فنـــراه يـــنص علـــى أن اللغـــة تـــدرس فـــي ضـــوء 
الظـــروف االجتماعيـــة المحيطـــة بهـــا؛ ألنهـــا مـــزيج مـــن عوامـــل العـــادة والعـــرف والتقليـــد 

ل ذلــــك يشــــكل لغــــة المســــتقبل، وعنــــدما تــــتكلم فإنــــك وعناصــــر الماضــــي واإلبــــداع، وكــــ
تصهر كل هذه العوامل في خلق فعلي ملفوظ، و نتاج لغتك وشخصيتك هـو أسـلوبك، 

  .وفى هذا االرتباط حقل واسع للبحث في األسلوبية 

وبــالرغم مــن تعــدد المنــاهج اللغويــة الغربيــة المختلفــة لدراســة المعنــى، كالنظريــة        
والنظريـة التصـورية  " ريتشـاردز" و " أوجـدن " اإلشـارية التـي قامـت علـى يـد كـل مـن 

المسـئول  "بلومفيلـد "  التـي ُيعـدّ  ، والنظريـة السـلوكية"جون لوك"  أو العقلية للفيلسوف
 فيـرث" التي ظهرت قبـل مدرسـة  -إال أن  هذه المناهج  ٢اللغة عن تقديمها إلى علم 

لم تستطع أن تقّدم لنا فكرة السياق بـالمفهوم الـذي تحـدد علـى يديـه وأصـبح نظريـة  –" 
داللية متكاملة الجوانب إذ أخذ اللغويون االجتمـاعيون علـى علـم اللغـة الحـديث إغفالـه 

                                                           

  .م١٩٩٣ ، ٣ط،  عالم الكتب ،  ٦٨ عمر أحمد مختار،  : الداللة علم ١
  . ٦٧ – ٥٤ :السابق  ٢



٦٤ 

 

وراء ذلــك إلــى مــنهج فــي درس اللغــة للســياق الــذي تســتعمل فيــه اللغــة، ويتطلعــون مــن 
  .١يستشرفها من خالل ُبْعد أوسع، ويحاول أن يتبين كيف تتفاعل اللغة مع محيطها 

التــي ظهــرت فــي النصــف  -" التحــويلي التوليــدي  النحــو "كمــا لــم تســلم نظريــة       
م مـن االنتقـاد بأنهـا لـ -"  تشومسـكي " الثاني من القرن الحالي على يد رائـدها األول 

بالسياق، واستبعدت عالقة اللغة بـالمجتمع فـي  -في بدايتها األولى وأصولها  -تحفل 
 "الطاقـة": السامع المثالي، وثنائيـة -أعمالها، إذ قامت هذه النظرية على فكرة المتكلم 

  .٢ "األداء " و 

مـــن خـــالل " ولعـــل ضـــعف جانـــب المعنـــى عنـــد التحـــويليين أنهـــم يدرســـون اللغـــة       
ها، أي بغض النظر عن الموقف أو المقام الذي تقال فيـه تلـك الجمـل، لـيس اللغة نفس

ألن المقــام غيــر ذي أهميــة فــي تحديــد معــاني الجمــل، بــل ألن هــذا العنصــر يضــيف 
صــعوبة إضــافية لمــنهج التحليــل اللغــوي المــنظم، وهــو عنصــر تصــعب دراســته بشــكل 

هـم البـاحثون فـي الجانـب علمي، ولذلك فإن دراسته تترك لفئـة أخـرى مـن علمـاء اللغـة 
  .٣" االجتماعي منها،أي فيما أصبح يسمى اآلن بعلم اللغة االجتماعي 

قــد  الجرجــانيقــد خــرج بهــذه النظريــة بعــد تأمــل ونظــر ، فــإن "  فيــرث" وٕاذا كــان       
ال نظــم فــي الكلــم وال ترتيــب حتــى : " ســبقه بزهــاء ثمانيــة قــرون إلــى هــذه النظــرة قــائال 

   .٤" يعلق بعضها ببعض ، ويبني بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك 

  

  

                                                           

 . ٨٧،  ٨٦: نظرية النحو العربي  ١
 .٥٢كمال بشر، ،  علم اللغة االجتماعي  ٢
سنة  ٢نايف خرما ، سلسلة عالم المعرفة الكويت ط ،   ٣٢٢، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة  ٣

 . ٢٩. م١٩٧٩
 .٣٨ : اإلعجاز دالئل ٤



٦٥ 

 

  :السياق النحوي 

وممـــا ال شـــك فيـــه أن الســـياق المقصـــود هنـــا هـــو الســـياق النحـــوي وهـــو الـــذي يـــدرس   
ـــة التـــي  ـــرد فيهـــا الكلمـــة بوصـــفها وحـــدة نحويـــة فـــي كـــل متســـق ، و أن البنيـــة النحوي ت

الكلمــات فــي الجمــل تتــوالى علــى نســق مرتــب وتخضــع فــي ترتيبهــا إلــى أنســاق تركيبيــة 
مطردة وعالقات داخلية معينـة تشـكل فـي مجموعهـا قواعـد التركيـب النحـوي علـى وفـق 

عديــة التــي يتكــون مقتضــى الســياق ، فالســياق ينــتج المعنــى الــذي تؤديــه المنظومــة القوا
منها النص من وجهة نظـر نحويـة، فالقواعـد التـي يبنـى عليهـا الـنص اللغـوي يجـب أن 

فالســــياق النحــــوي يعمــــل علــــى أداء معنــــى  ،فيهــــا االنســــجام مــــع داللــــة الســـياق يتحقـــق
الجملـــة ومعنـــى الجملـــة لـــيس مجمـــوع معـــاني الكلمـــات المفـــردة التـــي تـــرد فيهـــا ، إذ إن 

تيـــب مـــن النحويــة ، وعالقـــات الكلمـــات ووظائفهـــا ومواقعهــا فـــي التر التغييــر فـــي البنيـــة 
فــإن أي تغييــر فــي موقــع كــل كلمــة مــن كلماتهــا يــؤدي إلــى شــأنه أن يبــدل فــي المعنــى 

 تختبـئ التركيـب أن البـاحثون يؤكـد ولـذلك ، التركيـب مـن سياقها بحسب معنى مغاير
 من يستخرج الذي هو السياق نأو  ، مختلفة ودالالت إشارات أحواله و خصائصه في
 نفـيس معـدن مـن بقطعـة أشـبه النفـيس التركيـب وكـأن ، مقتضـياته الخصـائص هـذه

 القطعة هذه تحرك التي القوة هو والسياق ، جديدة إدارة أدرتها كلما كثيرة ألوانا تعطي
 ..١إشعاعه يراد ما ألوانه من لتشع

 النحـوي والسـياق النحويـة، الداللـة بيـان فـي جليـا النحـوي السـياق أثـر ويظهـر  
 وتوضـيح لبيـان والتراكيـب الجمـل فـي يتفـاعالن عنصـران همـا النحويـة والداللـة

 التفاعـل هـذا علـى المحـدثين بعـض اصـطلح وقـد وظيفيـة، دالالت مـن فيهـا مـا
  .٢ للجملة الداللي النحوي المعنىي بوالدالل النحوي

  

  
                                                           

  .١١٣النحو والداللة   ١
  .م ١٩٧٩، القاهرة ١مكتبة وهبة ، ط  ، محمد أبو موسى  ، دار العلم للطباعة ،٢٥٣دالالت التراكيب  ،  ٢
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  :أنواع السياق

  : السياق اللغوي : أوال 

ويهـــتم الســـياق اللغـــوي بدراســـة مســـتويات الكـــالم اللغويـــة الصـــوتية والصـــرفية والنحويـــة 
والدالليــة فيشــرح مفــردات الكــالم ومــدلوالتها إذ تــرتبط أجــزاء الجملــة بعضــها بــبعض ، 

، ومـن هنـا تظهـر قيمتهـا الدالليـة بحسـب ١وتدّل علـى مختلـف العالقـات اللغويـة بينهـا 
ا بـبعض ، ويكـون األثـر األساسـي للسـياق اللغـوي وضعها فـي السـياق ، وتعلـق بعضـه

هو تحديد هذه القيمة للكلمة وداللتها في النظم ، وكذلك ترتيب النصوص اللغويـة مـن 
حيــث الوضـــوح والخفـــاء ، فضـــًال عـــن الـــدور األســاس الـــذي يؤديـــه فـــي اختيـــار بعـــض 

حقــة تتغيــر البــدائل التــي تــؤثر فــي المتغيــرات اللغويــة باعتمــاده علــى قــرائن ســابقة أو ال
داللـــة عنصـــر مـــن عناصـــرها فيســـبب تغيـــرا فـــي داللـــة الـــنص ألن العناصـــر المكونـــة 

  .٢للجملة لن تبقى  بدون تغيير إذا صِرَف عنصر منها عن داللته األولى بقرينة ما 

وٕاذا أردنــا أن نتبــين أهميــة الســياق اللغــوي فــي الكشــف عــن المعنــى المــراد تحديــده مــن 
التـي " ضـرب"لفظـة   _على سبيل المثال ال الحصـر   -ر ظخالل أمثلة تطبيقية  فلنن

وذلــك ٣ " المعاقبــة"فتــرد تــارة دالــة علــى معنــى  ســياقات مختلفــة تكــون معناهــا تــرد فــي 
�m��J��I����H��G��F��E��D��C��B��A :قولــــه تعــــالى  فــــي ســــياق

N��M��L��KO��V��U��T��S��R��Q���PW�����Y��X
_����� �̂�]��\��[��Z`����e��d��c��b��a

fg�����l��k�j��i����hl ٤.  

                                                           

  .٢٠٠٧، عواطف كنوش ، دار السياب  ، لندن ،  ٤٨ص الداللة السياقية عند اللغويين ،  ١
  .١١ ، والداللة النحو ٢
 . ت .د محمد بين يزيد ،: المبرد  ،٣،٤ص ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد ، ٣
 .٣٤النساء  ٤
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حيــث صــيغت " ��\�"هــي لفظــة " ضــرب"والــذي عضــد هــذه الداللــة للفظــة    
ة فعل األمر، واألمر تكليف ألداء شـيء فنصـل إلـى أن سـياق اآليـة هـذه هـو ئعلى هي

ســياق تكليفــي شــرعي والتشــريع فيــه إثابــة أو معاقبــة ولمــا بــدأ اآليــة بــالهجران وهــو فعــل 
يـؤول بالضــرورة إلــى ألــم وحســرة فكــان المعنـى مــن هنــا داال علــى العقوبــة فكانــت لفظــة 

ومنه أيضـا قولـه  من هنا دالة على العقوبة ال على االنتقام واإلضرار باآلخر،" ضرب"
" يضــــربون"فنجــــد أن لفظــــة  ١" �m��q��p��o��n��m��l��k��jl"تعـــالى

وال تــدل علــى المعنــى المعجمــي للضــرب وهــو  تــدل علــى معنــى الســعي لطلــب الــرزق
 (        الحـــــدث المعـــــروف؛ والـــــذي يـــــدل علـــــى داللـــــة الســـــعي هـــــي القرينـــــة اللفظيـــــة 

qpon (  غالبــا مــا تــرد فــي الســياقات القرآنيــة دالــة علــى " االبتغــاء"فلفظــة
 –ولمـــا كـــان الســـعي مقدمـــة لطلـــب الـــرزق دل هـــذا علـــى أن الضـــرب ، طلـــب الـــرزق 

  ."الفضل"من أجل نيل الرزق الذي عبر عنه سبحانه بـ  هو السعي -هاهنا 

ــــــــــه تعــــــــــالى  ــــــــــه قول ½��¾��¿���m��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â���Á��À: ومن
É��ÈÊ���Ì��ËÍ���Ñ��Ð��Ï��Îl 

ـــا تـــدل "  ضـــرب" ؛ إذ نجـــد أن لفظـــة  ٢ هن
 مـثال "والذي يسند إيجاد هذه الداللة وصحة القول بها هو لفظـة ؛ ٣"ذكر" على معنى 

ألن المثل يـذكر مـن أجـل الـوعظ واإلرشـاد حيـث البـد لـه مـن أن ينطـوي علـى هـدف " 
يبتغيــه المــتكلم ولمــا كــان المثــل عبــارة عــن نــص لغــوي تختــزل فيــه حادثــة معينــة يصــل 

" ذكــر"فــي اآليــة هــو " ضــرب"مــن هنــا أن معنــى  ؛ منهــا المخاطــب إلــى غايــة مــا نقــول
  .ألن المثل يذكر نصا 

                                                           

 .٢٠المزمل  ١
 .٢٩الزمر ٢
  الفيروزابادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب  ٣/٤٦٥بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،  ٣

  .ه ١٣٨٣، القاهرة لمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية محمد علي النجار ، ا: تحقيق 



٦٨ 

 

��m��`��_��~��}��|��{��z��yx��w��v���u:ونظير ذلك أيضا قوله تعالى   

h��g��f��e��d��c��b�������alتـــــدل " ضـــــربت"إذ نجـــــد أن لفظـــــة  ١
ألنــه ســبحانه فــي اآليــة بصــدد الحــديث عــن الكــافرين ولمــا كانــت " تمــُأقي"علــى معنــى 

 عـنبتـة المحـيص العزة للمؤمنين كـان البـد مـن أن تكـون الذلـة علـى الكـافرين قائمـة ثا
ــــه تعــــالى ــــيهم قول ــــة عل ــــذي يســــند إقامــــة الذل ــــديلها، وال ــــه  "e��d��c��b " : تب ألن

ـــيهمســـبحانه لمـــا كـــان غاضـــبا  ـــيهم حتـــى  عل ـــة قائمـــة عل وجـــب مـــن هنـــا أن تكـــون الذل
الذلـة علـيهم؛ وربمـا اسـتعمل  ماتتناسب شدة غضبه مع عقوبتهم مـن خـالل اسـتمرار قيـ

لمـا فــي فعـل الضــرب مــن " أقــام علــيهم الذلــة"قولــه بـدال مــن " ضــربت"الفعــل  سـبحانه 
معنى العقوبة واإلعراب عن غاية الغضب وعدم الرضى على الكافرين يـزاد علـى هـذا 
الملحظ الداللي أن فعـل الضـرب أدى معنـى اإلقامـة المبتغـاة بفعـل السـياق الـواردة فيـه 

  .في آن معا اللفظة فتحقق بهذا االستعمال داللة إقامة الذل وسبب هذه اإلقامة

ـــــــــــه تعـــــــــــالى   ــه أيضـــــــــــا قول  ��mu��t��s���r��q��p��ol٢:ومنـــــــــ

ـــا هـــــــو النـــــــوم فهـــــــي بمعنـــــــى " ضـــــــربنا"فـــــــنلحظ أن معنـــــــى  فـــــــي الـــــــنص القرآنـــــــي هنــــ
ـــــامهم" ـــــة اســـــتعمال األذن التـــــي تـــــدل علـــــى أنهـــــم  ٣"أن ســـــبحانه بقدرتـــــه ، وذلـــــك بدالل

ــــه تعــــالى ــــى قول ــــائمون، ويقــــوي هــــذا المعن ــــوا ليســــمعوا شــــيئا ألنهــــم ن ــــم يكون ســــنين " ل
فــــال يعقــــل أن يكــــون معنــــى الضــــرب هنــــا هــــو الحــــدث المعــــروف وٕاال لكــــان " عــــددا

المعنـــــى أن اهللا تعـــــالى كـــــان يضـــــرب أصـــــحاب الكهـــــف علـــــى آذانهـــــم ســـــنين عديـــــدة، 
هـــــل الكهـــــف بـــــأنهم مؤمنـــــون أن الســـــياق الســـــابق لهـــــذه اآليـــــة يصـــــف وهـــــذا محـــــال أل

لــــــذا !! آذانهــــــم؟ وقـــــد فــــــروا بإيمـــــانهم فكيــــــف لـــــه تعــــــالى أن يعـــــذبهم بالضــــــرب علـــــى 
ك الكفـــــرة ويـــــتخلص لـــــتــــرجح لـــــدينا داللـــــة أنـــــه ســـــبحانه أنـــــامهم ســــنين حتـــــى يـــــذهب م

                                                           

 .١١٢آل عمران  ١
 .١١الكهف ٢
  حاتم صالح الضامن ، وزارة الثقافة: ، هارون بن موسى ، تحقيق ٢٢٨إصالح الوجوه والنظائر،ص  ٣

 .م ١٩٨٨بغداد  -ثار والتراث، دار الحرية للطباعة عالم دائرة اآلواإل
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أصــــحاب الكهــــف مــــنهم فجــــاء هــــذا النــــوم إنقــــاذا لهــــم مــــن بطــــش الكفــــرة وليكونــــوا آيــــة 
  .للناس بأن اهللا تعالى ينقذ عباده الصالحين

ـــــه تعـــــالى   ـــــه قول  ��mk��j��i��h���g�����f��e��dl:ومن
١ ، 

في اآلية ال تدل على المعنى الحقيقي لها وٕانما تحمـل داللـة "  نضرب" فنجد أن لفظة 
فالضـرب ال " صـفحا"والذي يقوي هذا المعنى السياق بداللـة قولـه ،  ٢اإلعراض والترك

الصـفح وٕانمـا يبتغـي مـن الضـرب  يكون على الصفح ألنه تعـالى ال يقصـد أنـه يضـرب
ال يضـرب _ إذا جاز لنـا التعبيـر مجـازا _ عنهم اإلعراض ، فهو يعرض بصفحه  هنا

صفحه ألن المعنى األخير هذا ال يتناسب وسياق النص القرآن الـذي وردت فيـه لفظـة 
، ثــــم إن ضــــرب الصــــفح جــــار فــــي العــــرف اللغــــوي بأنــــه يــــدل علــــى معنــــى " نضــــرب"

اإلعــراض فكــأن المــرء يعــرض عــن الشــيء بــأن يعطــي صــفحه للمــتكلم داللــة علــى أنــه 
أن الضــرب فــي اآليــة يــدل علــى التــرك  مــا يقــال أو يحــدث ، مــن هنــا نقــولل معــارض

واإلعــراض فــاهللا تعــالى ال يتــرك ذكــره صــفحا وال يعــرض عنــه، فمــن المحــال أن يفعــل 
ســبحانه ذلــك ولهــذا كانــت داللــة االســتفهام بــالهمزة فــي بدايــة الــنص إنكاريــة الن هــذا 

فالســـؤال هنـــا غيـــر حقيقـــي  المعنـــى يتناســـب مـــع عـــدم تـــرك الـــذكر واإلعـــراض بالصـــفح
  .وٕانما هو إنكاري استهزائي بالكافرين

فــــي اآليــــات القرآنيــــة هــــو الســــياق " ضــــرب"مــــن هنــــا نجــــد أن مــــا يحــــدد معنــــى لفظــــة 
  .لفظةاللة وتفرض قيمة واحدة بعينها على فهو القرينة التي تشخص الدال

  

  

  

  

                                                           

 .٥الزخرف  ١
 .ت .د محمد بين يزيد المبرد ،:  ٤، ٣ص ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد ، ٢



٧٠ 

 

  : السياق غير اللغوي :ثانيا

 أو ســـــــياق الموقـــــــف أو بالســـــــياق الخـــــــارجي للـــــــنص  والـــــــذي يســـــــمى أيضـــــــا   
ـــــة للموقـــــف الكالمـــــي: "وهـــــو  المقـــــام ـــــة المكّون ـــــر اللغوّي ـــــة العناصـــــر غي ، " جمل

وبــــــذلك يمكــــــن القــــــول إن المقــــــام هــــــو كــــــل العناصــــــر الخارجــــــة عــــــن الــــــنص ، التــــــي 
  . تؤدي مع داللة المفرد والجملة إلى إيصال المعنى وتوضيحه

، أو مالبســــــات  ظــــــروف حاليــــــة، وٕالــــــى  صــــــوتيأداء ويمكـــــن تقســــــيم المقـــــام إلــــــى 
ـــــه ،  ـــــنص مـــــن المـــــتكلم ، أو ممـــــن حول ـــــي حـــــدثت وقـــــت خـــــروج ال حاليـــــة ، وهـــــي الت

  .وٕاشارات ودالالت تاريخية وما شابه 

و ســــــياق الحــــــال يتــــــأتى مــــــن  أن اللغــــــة ظــــــاهرة اجتماعيــــــة يعبــــــر بهــــــا النــــــاس عــــــن 
ــــأثرة بــــــــالمحيط الخــــــــارجي لهــــــــا ، وبالتــــــــالي  أفكــــــــارهم وحاجــــــــاتهم ، ولــــــــذلك فهــــــــي متــــ

فاللغــــة تســــتخدم وســــيلة تعبيريــــة تأثيريــــة وهــــي ليســــت شــــيئا مجــــردا عــــن الواقــــع الــــذي 
  .١توجد فيه بل إن وظيفتها هي التفاعل مع هذا الواقع

وعليـه ال يمكـن لنـا عـزل عمليـة الكـالم عـن المحـيط الخـارجي للغـة ، إذ يعتمـد إفهـام   
ومـا ترسـب فـي ذهـن كليهمـا مـن السامع علـى عمليـة التواصـل بـين المـتكلم والمتلقـي ، 

الكامــل للجملــة ،  خبــرة مشــتركة حــول معــاني المفــردات المســتعملة ترشــد إلــى المعنــى
فســياق الحــال يهــتم بدراســة المحــيط الــذي يقــع فيــه الكــالم ويشــمل الظــروف المحيطــة 
بالحدث الكالمي لسياق الموقف ، ونوع القـول وصـفته ، اللغـة أو اللهجـة المسـتعملة ، 

أو الكاتــب ، والمســتمع أو القــارئ ، والعالقــة بــين المرســل والمتلقــي مــن حيــث  والمــتكلم
الثقافــة ، والجــنس ، والعمــر ، والطبقــة االجتماعيــة ، ووجــود بعــض اإليمــاءات أو أي 

  .٢إشارات عضوية 

                                                           

  .، رمضان عبد التواب  ١٢٦،١٢٧، ص ل إلى علم اللغةالمدخ ١
 .محمود السعران. ، د ٣٣، علم اللغة ،   ٢
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ولـــــــذلك نالحـــــــظ أن دور ســـــــياق الحـــــــال أوســـــــع مجـــــــاال مـــــــن الســـــــياق اللغـــــــوي فـــــــي   
ــــــــى الســــــــي ــــــــرض عل ــــــــة ، إذ يف ــــــــد الدالل ــــــــاظ تحدي ــــــــوع األســــــــلوب ، واأللف ــــوي ن اق اللغــــ

  . المختارة لصياغة الكالم ، أي ضرورة مطابقة اللغة للمواقف 

ـــــوازن    فســـــياق الحـــــال يقتضـــــي مراعـــــاة المـــــتكلم لحـــــال الســـــامعين وثقافـــــاتهم ، وأن ي
وكـــــذلك يتطلـــــب ســـــياق الحـــــال . بـــــين مـــــا يقولـــــه وبـــــين ثقافـــــة الســـــامع أو المخاطـــــب 

. للمتحـــــدث وأثـــــره فـــــي اختيـــــار اللغـــــة أو األســـــلوب  موازنـــــة بـــــين الموقـــــع االجتمـــــاعي
أن اللغــــــة تتغيــــــر تبعــــــا للطبقــــــة التــــــي نتحــــــدث بهــــــا  ، فأســــــلوب " فمــــــن المســــــلم بــــــه 

ــــيويعــــرض لنــــا . المــــرأة يتســــم بالرقــــة علــــى عكــــس أســــلوب الرجــــل  ــــن جن مثــــاًال    اب
  .١" إن الندبة أكثر ما يتكلم بها النساء : " لذلك بقوله 

كمــــا يقتضــــي ســــياق الحــــال اختالفــــات فــــي مقامــــات الكــــالم وتفاوتهــــا حســــب المواقــــف   
والمواضع التي تقال فيها ، ولكـل موقـف أسـلوبه الخـاص ولغتـه الخاصـة ، وهـو مـا عبـر 

، ولكن يبقـى فهـم المعنـى المقصـود مـن  "لكل مقام مقال: " عنه علماؤنا القدامى بقولهم 
الحرفــي للجملــة أو الكــالم ، ثـم يفســره تفســيرًا جديــدًا  لـدن الســامع متطلبــا لمعرفتــه بـالمعنى

فــي ضــوء ســياق الحــال ، وعنــد مراعــاة مــا ذكــر مــن مقتضــيات الســياق الخــارجي ، فإنــه 
يــؤدي دوره المطلــوب فــي التــأثير وٕاثــارة االنفعــال التحــاد الموقــف المناســب مــع الــنص أو 

  . الخطاب مع المعنى المراد نقله إلى السامع أو المتلقي نفسه

ـــــياق الحــــــال ســــــواء فــــــي تفســــــير    ــــــذي يؤديــــــه سـ ــــــدور ال ــن ســــــعة ال ــــــرغم مــــ ــــــى ال وعل
ـــــــــنص ككـــــــــل مـــــــــن خـــــــــالل  ــه ، أو الكشـــــــــف عـــــــــن خصـــــــــائص ال ـــــــــى أو إنتاجـــــــ المعن

دور الســـــياق اللغـــــوي وأهميتـــــه فـــــي  ننـــــا ال يمكـــــن أن نغفـــــل أموقـــــف إال خصـــــائص ال
ذلــــــك ، فالســــــياقان كالهمـــــــا يتضــــــافران فـــــــي ســــــبيل الوصــــــول إلـــــــى الغايــــــة الدالليـــــــة 

ـــــتمد معنــــــى مصــــــطلح لغــــــوي مــــــا داخــــــل جملــــــة مــــــا مــــــن مجمــــــل ذا تهــــــا ، فــــــنحن نسـ
  .المحادثة ، أي بكل ظروفها ومالبساتها 

                                                           

 .، ابن جني ١٢اللمع في العربية ،  ١
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ــــــــص الكلمــــــــات مــــــــن المعــــــــاني المتراكمــــــــة فــــــــي ذهــــــــن     ــــذي يخل ــــ فالســــــــياق هــــــــو ال
ـــــت الكلمـــــة  ـــــا فيمـــــا إذا كان ـــــين لن ـــــذي يب اإلنســـــان ، وهـــــذه مـــــن أهـــــم مهامـــــه ، وهـــــو ال

  . ١  تحتمل معنى واحدا أو معاني متعددة

وتعــــد هــــذه الوظيفــــة مــــن أهــــم العوامــــل المــــؤثرة فــــي التحليــــل الــــداللي الــــذي يكشــــف   
لنــــــا المعنــــــى المقصــــــود للكلمــــــة باالعتمــــــاد علــــــى الســــــياق فــــــي تحديــــــده وتخصيصــــــه 

  .إن كان أساسيا أم ثانويا 

ـــــــي تـــــــرابط األلفـــــــاظ     ـــــــداللي وســـــــالمته ف وٕاذ يشـــــــترط الســـــــياق صـــــــحة المســـــــتوى ال
ــــة بينهــــا فــــي  ــــات النحوي ــــه يشــــترط أيضــــا ســــالمة العالق ــــة التســــاوق ، فإن إلتمــــام عملي
ـــــداللي متضـــــــافرين إبانـــــــة المعنـــــــى  أي تركيـــــــب ، ويســـــــتطيع الســـــــياقان ؛ النحـــــــوي والــ

ـــياق يحــــــدد لنــــــا مفهــــــوم البنيــــــة اللغويــــــة للــــــنص  المــــــراد توضــــــيحه ، ولــــــذلك فــــــإن الســـ
  .٢ويوضحه ويّجنبه الغموض

وٕاذا كانــت الدراســة الســياقية للمعنــى بهــذا الشــمول للــنص فــإن للســياق دورًا بــارزًا فــي   
فك الغموض الذي قـد يعتـري بعـض جوانبـه سـواء علـى مسـتوى اللفـظ أو علـى مسـتوى 

  .التركيب

  :  المعروف أبي فراس الحمدانيفي بيت ف  

  ٣وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر............       ............         

ـــــذهن أن النـــــاس يفتقـــــدون البـــــدر ويشـــــعرون بالحاجـــــة إليـــــه    فـــــالمعنى المتبـــــادر إلـــــى ال
فـــــي الليلـــــة الظلمـــــاء غيـــــر المقمـــــرة  ، غيـــــر أن الـــــذي ينظـــــر إلـــــى البيـــــت وٕالـــــى ســـــياقه  

يتحــــــدث والموقــــــف الــــــذي قيــــــل فيــــــه ال يجــــــد أن الشــــــاعر يتحــــــدث عــــــن القمــــــر وٕانمــــــا  
بـــــالرغم مـــــن أنهـــــم  الشـــــاعر عـــــن نفســـــه وهـــــو فـــــي الســـــجن، وعـــــن إهمـــــال قومـــــه إيـــــاه ،

                                                           

 .فايز الداية . د ٢١لة العربي ، علم الدال ١
 .م٢٠٠٥رة ، هالبالغة واألسلوبية ،  محمد عبد المطلب ، كتابة لبنان ناشرون ، القا ٢
  .٢/٣٣٠،  خزانة األدبمن البسيط ،  ٣
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، ألنهــــم فــــي حــــال ســــلم فهــــم ال يحتــــاجون يعرفــــون لــــه بطولتــــه وشــــجاعته عنــــد الحــــرب 
  .إليه ، إال أنهم لو حلت بهم حرب، فإنهم سيفتقدونه لبالئه في القتال

  .فلوال معرفة  المقام لما تعرفنا قصد الشاعر

  :ضهما ببعض ؛إذ يكمل أحدهما اآلخرمرتبطان بعأمران هم من المعنى السياقي وقد يف

  .أن معنى اللفظ يرتبط بالسياق اللغوي وهو جزء من معنى السياق الذي يرد فيه:  األول

أن الســـياق ال يكـــون إال بوجـــود نصـــوص وأن معرفـــة معنـــاه يقـــوم علـــى أســـاس : والثـــاني
  .عالقات قوية ويجمعها بناء متماسك موحدمعرفة معاني األلفاظ التي تربطها 

أن المعنــــى الســــياقي للعبــــارة يتكــــون مــــن معــــاني األلفــــاظ التــــي تتــــألف  يتبــــينومــــن هنــــا 
منهـــا وكيفيـــة اســـتعمال هـــذه األلفــــاظ فـــي نـــص تلـــك العبــــارة اللغويـــة ، فأيـــة لفظـــة لــــيس 
لهــــــا إال معنــــــى واحــــــد يحــــــدده الســــــياق  بخــــــالف معنــــــى الكلمــــــة فــــــي المعجــــــم متعــــــدد 

  : مل ولكن معنى اللفظ في السياق واحد ال يتعدد ألنه ومحت

يوجــــــد فــــــي الســــــياق قــــــرائن تعــــــين علــــــى اختيــــــار معنــــــى واحــــــد مــــــن بــــــين المعــــــاني  _أ 
  .المختلفة التي تجدها في المعجم

فـي  ١وألن السياق أيضا يرتبط بمقـام معـين يحـدد المعنـى فـي ضـوء القـرائن الحاليـة _ب 
يء فـي إدراك معنـى الكـالم فهنـاك عناصـر ذات حين نجد المعنى المعجمـي لـيس كـل شـ

دخل كبير في تحديد المعنى بل هي جزء من أجزاء الكالم كشخصية المتكلم والمخاطب 
ومــا بينهمــا مــن عالقــات ومــا يحــيط بــالكالم مــن مناســبات وظــروف ، فــال يتحــدد المعنــى 

ن المقصـــود تنصيصـــا للمفـــردة الكالميـــة إال عـــن طريـــق ســـياق الـــنص ومـــا يحـــيط بـــه مـــ
  .ظروف ووقائع 

  

  

                                                           

 .٣٦٥ ومبناها معناها العربية اللغة ١
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  المبحث الثالث      

  عالقة الداللة بتعدد األوجه اإلعرابية
 مقتضـيات علـى أصـالةً  تُبنـى الخطابيـة السـياقات فـي العربي النحو أصول إن       
 يشـكل أن للمـتكلم تتـيح إذ ؛ واإلتقـان الرفعـة فـي غايـة قواعديـة منظومـاتو  منهجيـة
 الخطاب مسار على التركيبية البنى فتتوزع ، ومراده مقاصده وفق على نحويا السياق
 عليها، يخرج أو يتعداها أن ال يسعه تضبطه بقاعدة محكوم داللي منظور من اللغوي

 فـي ألفاظهـا توالـت نأ الكلـم بـنظم الغـرض لـيس إذ "خالفهـا إذا يتضـح أو يجلـى وال
  "العقـل اقتضـاه الـذي الوجـه علـى معانيهـا وتالقـت دالالتهـا تناسـقت أن بـل النطـق

 تضع أن إال معنى ذا نظما كالمك يكون ال وبهذا ، المعنى لكشف النحوي باألصل١
 وضـعها التـي وأصـوله قوانينـه علـى وتعمل ، النحو علم يقتضيه الذي الوضع كالمك
  .لماءو الع النحاة

 أمـاله كمـا المنطقـي المفهـوم وفـق علـى بالقاعـدة التمسـك ذلـك مـن ال نريـد لكـن      
 ومـا القواعـد هـذه تحدثـه مـا ولكـن وحـدها، قواعـد النحـو معرفـة القصـد فلـيس "النحـاة
 ، وذكـر وتـأخير تقـديم فهنـاك ،٢  مـدلول مـن الـنظم عـن يتولـد ومـا معنـى مـن سـيتبعه
ال  معينـة دالالت ذلـك و لكـلِ  ، وعدمـه المعنـى فـي وقصـر ، وفصـل ووصل ، وحذف
  السـياق نأل؛ الداللـة إلضـاءة المنهجيـات هـذه السـياق يسـتتبع مـا لـم معرفتهـا يمكـن
 فـي عنـدنا لـيس إذ الكلـم بين فيما وأحكامه العلم هذا معاني توخي غير شيئا هو ليس
 ال بـالمفردات اللغـة أن امـرؤ يظـن أن مـن أعظـم وال كبـرأ اللغـوي الخطـأ وجـوه

  .٣والتراكيب باألوضاع

                                                           

  .٣٥ـدالئل اإلعجاز ص ١
 ، عبد الفتاح الشين ، دار المريخ ، الرياض ٥٨التراكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد القاهر ص ٢
  .٤٧ص ، م ، إحياء النحو ، إبراهيم مصطفى ١٩٨٠،
تحت راية ، م  ١٩٨٤، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  ٢٩محمد عبد المطلب ، ص ـ البالغة األسلوبية ،٣

  . ٥٥القرآن ، للرافعي ، ص
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و يجـــب اإلشـــارة إلـــى أن عالقـــة الداللـــة بـــالنحو بوجـــه عـــام عالقـــة وثيقـــة ، وكأنهمـــا   
فهمــا خيطــان متــداخالن ال  ١" بــل همــا تلــك الجديلــة المتشــابكة . وجهــان لعملــة واحــدة 

ن الـدكتور محمــد حماسـة أفــرد إحتــى يفترقـان أبـدا ويصــعب تمييـز أحــدهما عـن اآلخـر 
النحـو " عالقة النحو بالداللة ، أسماه بهذا االسـم  كتابا كامال يتكلم فيه باستفاضة عن

أكد فيه على أنهما متداخالن ، فالمتكلم حينما يريد التعبير عن فكـرة معينـة "  والداللة 
، يختـــار لفظـــا معينـــا ، ثـــم يختـــار مـــا يـــتالئم مـــع مجالهـــا الـــداللي تحـــت مظلـــة النظـــام 

تـــاح للمـــتكلم حريـــة كبيـــرة فـــي ولـــم يكـــن النظـــام النحـــوي قالبـــا جامـــدا وٕانمـــا أ. النحـــوي 
التعبيــر عــن مقصــوده بوضــع هــذه الكلمــة أو تلــك فــي الصــدارة ، أو يســبقها بكلمــة أو 

  .٢وما إلى ذلك ؛ لينشأ ما يسمى بالمعاني النحوية الداللية  ، بحذف

فــــــالمعنى النحــــــوي الــــــداللي هــــــو معنــــــى المفــــــرد داخــــــل التركيــــــب ، مكتســــــبا ذلــــــك 
  .٣من موقعه النحوي أو وظيفته 

طـــــه الجنـــــدي أن البحـــــث عـــــن المعنـــــى مـــــن خـــــالل : وكمـــــا أشـــــار الـــــدكتور       
ــــم النحــــو ، إذ إن فصــــل  ــــه عل المكونــــات التركيبيــــة للمبنــــى هــــو غايــــة مــــا يســــعى إلي
المعنـــــــى عـــــــن النحـــــــو إســـــــاءة بالغـــــــة ، إذ يصـــــــبح جســـــــدا بـــــــال روح وكـــــــل غايتـــــــه 

ر وهــــــذا مـــــا أكــــــد عليــــــه اإلمـــــام عبــــــد القــــــاه٤وصـــــف الجملــــــة وصــــــفا شـــــكليا جامــــــدا
ـــــذي ألـــــح فـــــي كتابـــــه القـــــيم ال ـــــل اإلعجـــــاز "جرجـــــاني ال إلحاحـــــا يكـــــاد يكـــــون  " دالئ

متواصــــــــال علــــــــى ربــــــــط المعــــــــاني النحويــــــــة بمــــــــدلوالت التراكيــــــــب اللغويــــــــة ، وهــــــــو 
وذلــــك أنــــا ال نعلــــم شــــيئا يبتغيــــه النــــاظم بنظمــــه غيــــر أن ينظــــر فــــي وجــــوه : " القائــــل

                                                           

  .١٤٧محمد حماسة ص ‘ نحو والداللة ال ١
، ٢، فايز الداية ، ط ٦١، ص نقدية دراسة تاريخية  تأصيلية" لتطبيقالنظرية وا"علم الداللة العربي : انظر  ٢

 .١٤٦ص ،  محمد حماسة ، النحو والداللة ،  م١٩٩٦بيروت ، دمشق ، دار الفكر، 
 .م ١٩٨٥، عبد الكريم مجاهد ، األردن ، عمان ، دار الضياء  ١٩٤الداللة اللغوية عند العرب ص  ٣
طه الجندي ، بحث منشور في مجلة كلية  .د المكونات التركيبية والداللية لظاهرة التعليل في اللغة العربية ، ٤

  . ٩، ص  ٢٧م ، عدد دار العلو 
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كــــل بــــاٍب وفروقــــه ، كمــــا أنــــه يقــــرر أنــــه ال مزيــــة إلحــــدى العبــــارتين علــــى األخــــرى 
  .١" حتى يكون لها في المعنى تأثير ال يكون لصاحبتها 

يتضـــــح هــــــذا مــــــن ســـــبب وضــــــع النحــــــو وهــــــو الخطـــــأ فــــــي النحــــــو واإلعــــــراب       
أن ابنـــــــة أبـــــــي األســـــــود : " ممـــــــا يـــــــؤدي إلـــــــى تغييـــــــر مـــــــدلول األلفـــــــاظ ، فقـــــــد روي 

ـــــدؤلي جلســـــ ـــــأرادت التعجـــــب مـــــن شـــــدة اال ـــــي يـــــوم شـــــديد الحـــــر ف لحـــــر ت بجـــــواره ف
ـــ القـــيظ : " فقـــال أبوهـــا " ؟  مـــا أشـــّد الَحـــرّ : " فقالـــت  ـــوهـــو مـــا نحـــن فيـــه يـــا بنيـــة ـ  ـ

جواًبـــــا عـــــن كالمهـــــا؛ ألنـــــه اســـــتفهام ، فتحيـــــرت وظهـــــر لهـــــا خطؤهـــــا ، فعلـــــم أبـــــو " 
! " شــــــد الحــــــر مــــــا أ" قــــــولي يــــــا بنيــــــة : " األســــــود أنهــــــا أرادت التعجــــــب فقــــــال لهــــــا 

  .٢فعمل باب التعجب وباب الفاعل والمفعول به وغيرها من األبواب 

ولــذا إن اختــل التركيــب يختــل المعنــى تبعــا الخــتالل الجملــة ، فمــا اإلعــراب إال فــرع  
عن المعنى ، وقد اختصت العربية باإلعراب ، فالحركة اإلعرابية لها أثرها فـي إبـراز 

ولهـا اإلعـراب الـذي جعلـه اهللا وشـيا : " ....فـي هـذا الشـأن ن قتيبـة المعنى ، يقول ابـ
لكالمهـــــا وحليـــــة لنظامهـــــا ، وفارًقـــــا فـــــي بعـــــض األحـــــوال بـــــين الكالمـــــين المتكـــــافئين 

ا تسـاوت حاالهمـا فـي والمعنيين المختلفين كالفاعل والمفعـول ، ال يفـرق بينهمـا إال إذ
ن يكــون لكــل واحــد منهمــا إال بــاإلعراب وقــد مثــل بالعديــد مــن األمثلــة  أإمكــان الفعــل 

هـذا قاتـُل :"بـالتنوين، وقـال آخـر "هـذا قاتـٌل أخـي : " أن قـائال قـال ولو : " منها قوله 
  .٣"باإلضافة لدل التنوين على أنه لم يقتله ودل حذف التنوين على أنه قتله  "أخي 

لجديلـــــة فـــــال شـــــك أن هنـــــاك عالقـــــة وثيقـــــة بـــــين وبمـــــا أن النحـــــو والداللـــــة يشـــــبهان ا
  :  أربعة أنواعالداللة وتعدد األوجه النحوية فالداللة تنقسم إلى 

  .وهي معنى المفرد لغويا قبل دخوله في أي تركيب:  المعجمية الداللة أولها

                                                           

الطبعة ، بيروت –دار الكتاب العربي ي أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجان دالئل اإلعجاز ١
  .محمد التنجي.د: تحقيق م ،  ١٩٩٥األولى ، 

ألبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي األندلسي ، تحقيق محمد أبو ،  ٢١ص ، طبقات النحويين واللغويين  ٢
  .م  ١٩٧٣إبراهيم ، سلسلة ذخائر العرب ، دار المعارف ، مصر ،  الفضل

  .٦٣، ص ، معالم الداللة اللغويةالبن قتيبة ،  ١٤ص ، تأويل مشكل القرآن  ٣
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  .وهو ما يمكن أن نسميه بالداللة الداخلية للنص: داللة التركيب: ثانيها 

: داللتـــــان خارجيتـــــان عـــــن الـــــنص يخرجـــــان عـــــن الـــــنص همـــــا:  والرابعـــــةوالثالثـــــة 
  . وداللة الحال أو األداء الصوتي ،  الداللة الصوتية

وهــــو جملــــة القــــرائن المحيطــــة بالحــــدث بالمقــــام واألخيــــران معــــا يمــــثالن مــــا يعــــرف 
  :ثالثة أشكالأما األداء الصوتي فيتمثل في ،  ١اللغوي

الكلمــة بالضــغط علــى أحــد حروفهــا إليصــال معنــى  وهــو تنغــيم فــي بنيــة:  النبــر – أ
  . ٢معين

وهــــــو تنــــــوع األصــــــوات الــــــذي يحدثــــــه اهتــــــزاز الــــــوترين الصــــــوتيين :  التنغــــــيم –ب 
اء النطــــق ويــــنظم عالقــــة الوحــــدات نــــتنــــوٌع يتــــراوح بــــين االرتفــــاع واالنخفــــاض فــــي أث

  .٣اللغوية المتتابعة في السياق بشكل اإلطار الصوتي الذي تقال به الجملة

وهو تقطيع المـتكلم كالمـه بجعلـه علـى دفعـات ، أو وصـله  :الوصل أو الوقف –ج 
وهو مـن الظـواهر الصـوتية ٤مما يدل على عالقة تلك الجملة بالتي قبلها ، أو قطعها

  .٥ذات الشأن في توجيه المعنى على مستوى التركيب

  . أما داللة الحال فهي الظروف والمالبسات التي أحاطت بالنص

ـــــــة بتعـــــــدد األوجـــــــه اإلعرابيـــــــة ؛ فالـــــــدالالت  ـــــــى كـــــــل فـــــــإن الداللـــــــة ذات عالقـــــــة وثيق وعل
المختلفـــــــة بوجودهـــــــا أو غيابهـــــــا أو غموضـــــــها أو تعـــــــددها تشـــــــكل الجانـــــــب األكبـــــــر مـــــــن 
أســــباب تعـــــدد األوجـــــه اإلعرابيـــــة ؛ فغمـــــوض داللــــة المفـــــرد أو تعـــــددها ، وغمـــــوض داللـــــة 

                                                           

  .٧٣تعدد األوجه في التحليل النحوي، ص  ١
  .١٢٣ص ، والنحو والداللة ، ١٧٠العربية معناها ومبناها، ص اللغة ٢
، والنحو ٢٢٦ص ، ، واللغة العربية معناها ومبناها  ٢٦٣-٢٦١صفي في كتاب سيبويه ، صالمنهج الو  ٣

  .١١٧والداللة ، ص
  .٨٢تعدد األوجه في التحليل النحوي ص  ٤
  .٢٤، ١٧ –١٥ص ، محمد حبلص ، أثر الوقف على الداللة التركيبية :انظر ٥
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صـــــل والوقــــف ، وغيـــــاب داللـــــة الحـــــال التركيــــب أو تعـــــددها ، وغيـــــاب التنغــــيم وغيـــــاب الو 
  .، كلها أسباب لتعدد األوجه اإلعرابية 

ــــــن ذلــــــــــك قولـــــــــه تعــــــــــالى  �m��I��H��G��F��E��D��C��BJ����L��������K:ومـــ

��P��O��N��Ml ١.  

ــــــف العلمــــــاء حــــــول داللــــــة كلمــــــة  ــــــبعض إلــــــى أنهــــــا اســــــم " ���F"فقــــــد اختل ، فــــــذهب ال
ــــــه الســــــالم ، أو أنهــــــا مــــــن الــــــوزر  ــــــراهيم علي ــــــي إب المخطــــــئ ، أو أنهــــــا : ومعناهــــــا ألب

وبنـــــــاء علـــــــى هـــــــذا االخـــــــتالف حـــــــول داللـــــــة الكلمـــــــة تعـــــــددت األوجـــــــه : اســـــــم لصـــــــنم 
ـــــــــين الرفـــــــــع ، والنصـــــــــب ، والخفـــــــــض ، كمـــــــــا تعـــــــــددت  ـــــــــك الكلمـــــــــة ، ب ـــــــــة لتل اإلعرابي

، وذكـــــر  ٢بـــــالرفع "   F" ت ئـــــويـــــة وراء كـــــل حكـــــم إعرابـــــي منهـــــا فقر الوظـــــائف النح
أن الرفــــع علــــى أنهــــا منــــادى ، وتحتمــــل المعنيــــين ، أنهــــا اســــم ألبــــي إبــــراهيم ،  الزجــــاج

  . ٣أو بمعنى المخطئ أو المعوج

وقرئـــــت بفـــــتح الـــــراء 
٤

أن تكـــــون الفتحـــــة عالمـــــة نصـــــب ، أو عالمـــــة : ، وهـــــذا يحتمـــــل 

ــــة  ممنــــوع مــــن الصــــرف فأمــــا النصــــب فــــذهب" ��F "خفــــض ، ألن كلمــــة  ــــن عطي اب

،  والخفـــــــض علـــــــى البدليـــــــة" أبيـــــــه " مـــــــن  حـــــــال" ��F" إلـــــــى أن النصـــــــب علـــــــى أن 
يـــــؤدي إلـــــى إبـــــراز وٕايضـــــاح دالالت محتملـــــة للـــــنص لـــــم تكـــــن  ةه النحويـــــوجـــــفتعـــــدد األ

هــــم معــــين فمتلقــــي نصــــا مــــا أو يطالعــــه فيفهمــــه بفــــي حســــبان المتلقــــي  ، فقــــد يســــمع ال
علــــــى وجــــــه معــــــين ثــــــم يتضــــــح أن فــــــي هــــــذا الــــــنص تعــــــدد توجيــــــه وأنــــــه يحتمــــــل عــــــدة 

 .أن النص احتمل دالالت أخرى الي يكتشف وظائف نحوية وبالت
                                                           

  .٧٤: األنعام  ١
، تحقيق أيمن رشدي سويد ،  ٣٢٨القراءات الثمان ، ابن غلبون ، ص انظر التذكرة في . وهي قراءة يعقوب  ٢

  .م  ١٩٩١ - هـ  ١٤١٢الطبعة األولى ، 
  .م ١٩٨٨ ،هـ  ١٤٠٨،  ١طبنان ، عالم لكتب ، بيروت ، لالزجاج ، ،  ٢/٢٦٥معاني القرآن وٕاعرابه  ٣
، تحقيق علي محمد الضباع  ٢١٩/ ٢وهي قراءة الجمهور ، انظر النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري ،  ٤

  .، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، بدون تاريخ
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نجد عالقة أخرى بين تعدد األوجه والداللة ، هي استخدام الداللة في الترجيح  وأخيرا
بين تلك األوجه المتعددة أو تقليصها ، باستبعاد وجه منها باستخدام داللة معجمية 

.لكلمة أو داللة السياق الداخلي للنص أو داللة السياق العام   

�����mc��b����a:من ذلك قول اهللا تعالى       �̀�_��^d��h��g��f��ei����j

w��v�����u��t��s��r��q��p��o��n���m��l��kx���{��z��y

�|l1  فكلمة "��j " رفع على االبتداء أو العطف على كلمة "h "2  وهذان
التوجيهان جائزان نحويا ، ولكن بعض المفسرين قد رجحوا توجيه االبتداء وضعفوا 

فإن معنى العطف هو أن القتال في . توجيه العطف ، وما ذلك إال باستخدام الداللة 
الشهر الحرام كبير وصد وكفر ، وٕاخراج أهل المسجد أكبر من كل ذلك  وهذا معنى 

فالكفر بأي عقيدة   ياق الخارجي تنص على غير ذلكسغير مقبول ألن مالبسات ال
أكبر من مخالفة إحدى جزئياتها ، فكيف يكون مخالفة إحدى تعاليم الدين بإخراج أهل 

  منه أكبر من الكفر بالدين ككل ؟ المسجد 

كما أن مالبسات سياقية أخرى تنص على أن الكفر هو أكبر الكبائر وليس هناك شيء 
فمن الواضح أن الداللة هي التي . الل أحاديث نبوية وآيات أخرىأكبر منه وذلك من خ

قامت بدور فعال في الترجيح بين األوجه اإلعرابية  المحتملة في الكلمة، وذلك باستخدام 
.       وهكذا تتأكد العالقة بين الداللة وتعدد األوجه اإلعرابية.داللة السياق   

                                                           

  .٢١٧البقرة  ١

، مشكل إعراب القرآن  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣  ،٣ط ، بيروت - الكتب عالم ،١/١٢٤معاني القرآن ، الفراء ،   ٢
 .تاريخ دمشق،بدون – للتراث المأمون السواس،دار محمد ياسين تحقيق القيسي، طالب أبي بن مكي،  ٩٤/ ١

  ، ٢ط ، العربية النهضة – الكتب عالم ، زاهد غازي زهير. د:  تحقيق ، ١/٣٠٨وٕاعراب القرآن ، النحاس ، 
  .  ٣/٤٢٦، تفسير القرطبي ،  ١/٢٠٩ومعاني القرآن وٕاعرابه  .م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥
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  الفصل الثاني
  

  منهج القرطبي في تعدد األوجه
  

  :ستة مباحثوفيه 

  عامة ابـنـهـج الكـتم :األول المبحث  

  ي والقراءاتـالـقرطـب: الثاني المبحث

  نسبة وعدما تعـدد األوجه :الثالث المبحث

  اتضعيف اترجيح تعـدد األوجه: الرابع بحثالم

  القرطبيعوامل التضعيف والترجيح عند :المبحث الخامس

 موقف القرطبي من بعض القضايا الخالفية: المبحث السادس 
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  المبحث األول

  عامة منهج الكتاب

والمعــــــروف بتفســــــير القرطبــــــي مــــــن أجــــــل  "الجــــــامع ألحكــــــام القــــــرآن"كتــــــاب يعــــــد 
ثــــم ، وتفصــــيل فــــي أحكامــــه، ليــــه مــــن بســــط لمعــــاني القــــرآنعالتفاســــير؛ لمــــا اشــــتمل 

ونكــــــت ، ومباحــــــث لغويــــــة، وشــــــواهد شــــــعرية، لمــــــا ورد فيــــــه مــــــن قــــــراءات وٕاعــــــراب
  . ورد على أهل البدع واألهواء،  نحوية وصرفية

تتعلـــــــق بفضـــــــائل ،  وقـــــــد بـــــــدأ المصـــــــنف رحمـــــــه اهللا تفســـــــيره هـــــــذا بمقدمـــــــة ضـــــــافية
ــــــــوالترغيــــــــب ف،  القــــــــرآن ــــــــه ومســــــــتمعه،  هي ـــــــل طالبــــــــه وقارئ ــــــــه، وفضـ ،  والعامــــــــل ب

  . أهله من الرياء ريوتحذ،  والحث على إعرابه وتعليمه،  وكيفية تالوته

وعقــــــد ،  ومــــــا ينبغـــــي مــــــن تعظيمــــــه وحرمتــــــه،  وأورد فيـــــه جمــــــًال مــــــن آداب حملتــــــه
ــــا فــــي معنــــى األحــــرف الســــبعة  وترتيــــب ســــوره، ومــــا جــــاء فــــي جمــــع القــــرآن ،  أبواًب

ـــــــر ذلــــــــــك مــــــــــن األبحــــــــــاث ... ،  تحزيبــــــــــه و،  ونقطــــــــــه،  وشــــــــــكله،  وآياتــــــــــه،  وغيـــ
  . المتعلقة بعلوم القرآن التي ال غنى عنها لكل طالب علم

فصـــــل ذلـــــك فـــــي اثنتـــــي و ؛  فبـــــدأ بـــــالكالم علـــــى االســـــتعاذة،   ثـــــم شـــــرع فـــــي تفســـــيره
ـــــق بمعناهـــــا وفضـــــلها،  عشـــــرة مســـــألة ـــــي الصـــــالة، تتعل ـــــتالوة وف ـــــي ال ، وأحكامهـــــا ف

  . العربذلك من أشعار على واشتقاق ألفاظها مستشهًدا 

وهـل هـي آيــة ، فـي فضـلها:  فـذكر فيهـا ثمانًيــا وعشـرين مسـألة، م عـن البسـملةثـم تكلـ
ـــك وجـــواز كتابتهـــا فـــي أول الكتـــب ،  مـــن القـــرآن أو ال ؟ وذكـــر أقـــوال األئمـــة فـــي ذل

  ... واشتقاق ألفاظها،  والندب إلى ذكرها عند أول كل فعل،  والرسائل

األول فــــي فضــــلها :  ك فــــي أربعــــة أبــــوابوجعــــل ذلــــ، ثــــم بــــدأ بتفســــير ســــورة الفاتحــــة
، وفيــه عشــرون مســألة، فــي نزولهــا وأحكامهــا:  والثــاني، وفيــه ســبع مســائل، وأســمائها
فيما تضمنته الفاتحة مـن المعـاني :  والرابع، وفيه ثمان مسائل، في التأمين:  والثالث

  .وفيه ست وثالثون مسألة،  والقراءات واإلعراب وفضل الحامدين
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حملــــــه  يفــــــي مقدمــــــة هــــــذا التفســــــير الســــــبب الــــــذ -رحمــــــه اهللا  -لــــــف وذكــــــر المؤ  
ـــــذ علـــــى تأليفـــــه  ي، وشـــــروطه التـــــ رســـــمه لنفســـــه ليســـــير عليـــــه فيـــــه ي، والطريـــــق ال

  .اشترطها على نفسه فى كتابه 

فــــي  –أو أكثــــر  -فهــــو يــــورد تفســــير آيــــة ، وهــــذه هــــي طريقتــــه العامــــة فــــي التفســــير
ـــــــى المباحــــــــث التــــــــي يــــــــذكرها ،  مســــــــائل ــــــــى هــــــــذه ،  فيهــــــــايرتبهــــــــا علـ ــــــــب عل والغال

  :  المسائل ما يلي

وربمــــــا ذكــــــر ، ومــــــا ورد فــــــي ذلــــــك مــــــن أخبــــــار، ) أو اآليــــــة (ذكــــــر فضــــــل الســــــورة  -
 .فضل السورة قبل بدئه بالمسائل

 .واألقوال التي وردت فيه،  ذكر سبب النزول  -
ــــو مــــــا يعــــــرف بالتفســــــير المــــــأثور (تفســــــير اآليــــــة بمــــــا ورد فيهــــــا مــــــن آثــــــار  - ،  ) وهــ

ــــــه ــــــي اللغــــــة وبمــــــا تحتمل ــــــك بأشــــــعار ،  األلفــــــاظ مــــــن معــــــانٍ  ف ــــــى ذل مستشــــــهًدا عل
  .وأقوالهم،  العرب

  .من اآليات المفسرة لها،  تفسير اآلية بما يماثلها في المعنى  -
ودرجتهـــــــا مـــــــن ،  تفســـــــير اآليـــــــة بمـــــــا يوضـــــــحها مـــــــن األحاديـــــــث النبويـــــــة الشـــــــريفة  -

  .أحيانا،  الصحة
  . بدون إسناد،  بتها إليهمونس،  تفسير اآلية بما ورد من أقوال الصحابة  -
  مع عدم ترجيح أحدها،  والمفسرين،  والتابعين،  أقوال الصحابة بين الجمع أحيانا  -

  .اآلخر فكأن التفسير يحتمل كل األقوال لىع

القـول  ويختـار،  إذا تعـذر الجمـع بينهـا،  اللجوء إلـى المفاضـلة والتـرجيح بـين األقـوال -
،  أو المفســــرين،  أو التــــابعين،  أقــــوال الصــــحابةوالقــــرائن مــــن ،  الــــذي تؤيــــده األدلــــة

فقــول الصــحابي مقــدم علــى ،  أمــا إذا كــان مرفوعــا،  الحــديث إذا كــان مســندا ويقــدم
مستشـهدا ،  وبمـا تحتملـه األلفـاظ مـن معـاٍن فـي اللغـة،  وتـابع التـابعي ، قول التـابعي

  .وأقوالهم،  العرب على ذلك بأشعار



٨٣ 

 

ـــــة  - ـــــة المتعلق ـــــةذكـــــر األحكـــــام الفقهي ـــــين األئمـــــة ،  باآلي مـــــع ذكـــــر االخـــــتالف فيهـــــا ب
ــــة كــــل مــــنهم ــــًرا مــــا يســــتطرد أثنــــاء ذكــــر هــــذه األحكــــام. مــــع إيــــراد أدل فلربمــــا ،  وكثي

 .خرج إلى ما ال صلة له بالتفسير
ذكــــر مـــــا يتعلـــــق بألفـــــاظ اآليـــــة مـــــن اشـــــتقاق وتصـــــريف وٕاعـــــالل وٕاعـــــراب مـــــع إيـــــراد  -

 .أقوال أئمة اللغة فيها أحياًنا
  .ات المتواترة منها وغيرهاذكر وجوه القراء -
  .ذكر أقوال بعض الفرق كالمعتزلة والقدرية وغيرها ومناقشة آرائهم والرد عليهم -
   .وذكر أن ذلك من بركة العلم، ليهانسبة األقوال إلى قائ -

ــــول ــــى غيــــر ذلــــك؛ مــــن تــــرجيح لق ،  أو تعقــــب لمصــــنف،  أو تصــــحيح لحــــديث،  إل
ــــــــة والقدريــــــــة،  أو رد ألقــــــــوال بعــــــــض الفــــــــرق ــــــــى ســــــــلوك ، ...كالمعتزل أو تنبيــــــــه عل

  ... غالة المتصوفة

جمـــــــع فيـــــــه ،  ؛ فـــــــإن هـــــــذا التفســـــــير يعـــــــّد بحـــــــق موســـــــوعة علميـــــــة وفـــــــي الحقيقـــــــة
وخــــــــص منهــــــــا أحكــــــــام القــــــــرآن ،  مــــــــه اهللا مــــــــن شــــــــتى أنــــــــواع العلــــــــومحالقرطبــــــــي ر 
بعيـــــًدا عـــــن أي ،  وأفـــــاض فـــــي مســـــائل الخـــــالف،  فبنـــــى كتابـــــه عليهـــــا،  بالتفصـــــيل

  ". جامًعا ألحكام القرآن"فجاء كتابه ،  مذهبي تعصب
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  الثانيالمبحث 

  القرطبي والقراءات

  

  راءات ـــقــى الـل إلـدخـم: المطلب األول

  القرطبي وعنايته بالـقــراءات: المطلب الثاني 

  )الشاذة المتواترة ،( موقف القرطبي من القراءات:  ثالثالمطلب ال

  راءات ـقــبي ونسبة الــالقرط: المطلب الرابع

  راءاتـقــان درجة الـبي: المطلب الخامس

  تراءاـقـه الـيـوجـت: المطلب السادس
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  راءاتــقـى الــل إلــدخـم: المطلب األول

  عالقة النحو بالقراءات 

هنـــــاك عالقـــــة وطيـــــدة ومتينـــــة بـــــين النحـــــو والقـــــراءات  ؛ إذ ال غنـــــى لعلـــــم القـــــراءات    
ــــة  ــــي العربي ــــراءات ويوضــــح ســــبيلها ف ــــك الق ــــال ، عــــن نحــــٍو يوجــــه تل أبــــو علــــي كمــــا ق

  :في رائيته الحصري 

  ْن كالَم الُعرِب إن كنَت مقرئا    وٕاال فتخطي حين تقرأ أو تقريوأحسِ 

 وباعهْم في النحو أقصُر من شبر علَم القراءِة معشٌر      لقد يدعي 

  ١رأيَت طويَل البـاع يقصر عـن ِفْترِ   ـإن قيل ما إعراب هذا ووزُنه   ف

  :ومن مظاهر العالقة بين النحو والقراءات ما يلي        

وشـرط ، ركـن مـن أركـان صـحة تلـك القـراءة  موافقة القـراءة القرآنيـة لقواعـد العربيـة -١
، كل قراءة وافقت العربية ولو بوجـه  :"وفي ذلك قال ابن الجزري ، من شروط قبولها 

ـــــو احتمـــــاًال  فهـــــي القـــــراءة ، وصـــــح ســـــندها ، ووافقـــــت أحـــــد المصـــــاحف العثمانيـــــة ول
 ولــو بوجــه نريــد" : وقولنــا فــي الضــابط  ": ثــم قــال ،  "الصــحيحة التــي ال يجــوز ردهــا 

بــه وجهــًا مــن وجــوه النحـــو ســواًء كــان أفصــح أم فصـــيحًا مجمعــًا عليــه أم مختلفــًا فيـــه 
   . ٢"اختالفًا ال يضر مثله 

لقواعــــــد العربيــــــة غيــــــر خارجــــــة  موافقــــــةأي أن القــــــراءة الصــــــحيحة ال بــــــد أن تكــــــون  
ــــــــك القاعــــــــدة متفقــــــــًا عليهــــــــا عنــــــــد ، عليهــــــــا  ــــــــيس بالضــــــــرورة أن تكــــــــون تل جميــــــــع ول

  . للقراءة مسوٌغ في العربية  يكون أن بل يكفي، النحويين 
  :إلى هذا الركن من ضمن أركان صحة القراءة فقال   طيبة النشروأشار في  

  َوَكاَن ِللرْسِم اْحِتَماًال َيْحِوي             نحو َفُكل َما َواَفَق َوْجهَ 

                                                           

  ٤٨، ص قراءة اإلمام نافع عند المغاربة ١
 .ط . ت، د . ، ابن الجزري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، د ٩:١/  ١: النشر  ٢
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  ١ َكانُ الثَالَثُة اَألرْ َفَهِذِه                 ُهَو اْلُقْرآنُ  َوَصح ِإْسَناداً            
ل عليهـا فــي ويعـو ، فـي علـم القـراءات  بمكـانفتحّصـل ممـا سـبق أن قواعـد العربيـة  

  .حكم على القراءة ال

  :اهتمام النحويين بتوجيه القراءات القرآنية  -٢

وذلـــك ببيـــان مـــا فيهـــا مـــن وجـــوه إعرابيـــة ودراســـة تلـــك الوجـــوه وتحليلهـــا واالستشـــهاد 
وبـه ، فـٌن جليـل  ":متحدثًا عن توجيـه القـراءات   الزركشيقال ، عليها من كالم العرب  
 منهـا كتـاب، وأفـردوا فيـه كتبـًا ، وقد اعتنى األئمة بـه ، وجزالتها ، تعرف جاللة المعاني 

وقـــد ، للمهـــدوي  الهدايـــةلمكـــي وكتـــاب  الكشـــفوكتـــاب ،  رســـيالفا ألبـــي علـــي الحجـــة
وكتــاب ، البــن جنــي  المحتســب كتــاب: ومــن أحســنها ، صــنفوا أيضــًا فــي توجيــه الشــواذ 

  . ٢"أبي البقاء وغيرها 

ــــى القــــراءات العشــــر     ــــه قــــد يكــــون مقصــــورًا عل ــــى ، فهــــذا التوجي وربمــــا يتعــــداه إل
وأحيانــًا يكــون هنــاك توجيــه ، القــراءات الشــاذة لمــا فيهــا مــن مالمــح نحويــة ولغويــة عديــدة 

فمــن ، تأليفيــة فــي توجيــه القــراءات ثالثــة منــاهج فهــذه ، للنــوعين معــًا فــي كتــاب واحــد 
ألبي منصـور األزهـري والحجـة فـي القـراءات السـبع البـن معاني القراءات :  النهج األول

لقــراءات ألبــي وحجــة ا،  والحجــة فــي علــل القــراءات الســبع ألبــي علــي الفارســي،  خالويــه
  . والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب زرعة

المحتســــــب البــــــن جنــــــي : اءات الشــــــاذة وهــــــو توجيــــــه القــــــر  الــــــنهج الثــــــانيومــــــن  
  .يت الشاذة ألبي البقاء العكبر راءاوٕاعراب الق

ـــث  ـــنهج الثال الـــدر : وهـــو الجمـــع بـــين توجيـــه القـــراءات المتـــواترة والشـــاذة  ومـــن ال
المصـــون فـــي علـــوم الكتـــاب المكنـــون للســـمين الحلبـــي و اللبـــاب فـــي علـــوم الكتـــاب البـــن 

                                                           

 فــي القــراءات العشــر ، ابــن الجــزري ، ضــبط وتصــحيح محمــد تمــيم الزغبــي ، ،  طيبــة النشــر ٣٢طيبــة النشــر ،  ١
  .م ١٩٩٤|هـ ١٤١٤،  ١مكتبة دار الهدى ، جدة ، السعودية ، ط

 ، الفضــل أبـي محمــد تحقيـق ، الزركشــي ، اهللا عبـد بــن محمـد الــدين بـدر ، ٣٣٩/  ١: البرهـان فــي علـوم القــرآن   ٢
 .م١٩٧٥ ، األولى الطبعة ، الحلبي البابي عيسى منشورات ، العربية الكتب إحياء دار



٨٧ 

 

يبــدأ كـل مصـنف مــن هـذه المصـنفات بــذكر صـاحب القـراءة وضــبط  و،  عـادل الدمشـقي
،  ، ويعربهــــا ويشــــرح معناهــــا شــــرع فــــي توجيههــــا حســــب قــــوانين الصــــناعةقراءتــــه، ثــــم ي

، وقــد يجتهــد فــي إيجــاد وحــدة معنويــة بــين  ويستشــهد عليهــا مــن شــعر العــرب ومنثــورهم
قراءتين أو أكثر، وقد ال يكون ثمة وحدة فيسعى المؤلف في التوجيه الذي يراه فـي ضـوء 

  . ١بالغة، ِمْن لغٍة ونحو وصرف و  علوم العربية المختلفة

ــــك  وقــــد حــــاول موجهــــو القــــراءات قــــدر إمكــــانهم  استقصــــاء وجــــوه اإلعــــراب فــــي تل
 ": فهــذا الســمين الحلبــي يقــول فــي مقدمــة كتابــه ؛ القــراءات حتــى وٕان كــان وجهــًا غريبــًا 

فــإني تعرضــُت للقــراءات المشــهورة والشــاذة ومــا ذكــر النــاس فــي توجيههــا ولــم أتــرك وجهــا 
ومقصـودي بـذلك التنبيـه علـى ضـعفه حتـى ال يغتـر ، غريبًا من اإلعـراب وان كـان واهيـًا 

فإنـه لـب ، وهذا التصنيف في الحقيقة نتيجة عمري وذخيرة دهـري ... به من اطلع عليه 
  . ٢كالم أهل هذه العلوم 

فـــألفوا فيهـــا كتبـــًا ، تهم مـــن هنـــا نخلـــص إلـــى أن النحـــويين أْوَلـــوا القـــراءات عنـــاي     
و ، وحشــدوا الشــواهد فــي توجيههــا ، ووجهــوا كــل قــراءة ، وتتبعوهــا قــراءة قــراءة ، ضــخمة 

وهـذا مـن أوثــق ، تلـك عنايـة فريـدة  امتـازوا بهـا عـن غيــرهم مـن أصـحاب العلـوم األخـرى 
  .لقراءاتالعالئق بين النحو وعلم ا

  :االستشهاد بالقراءات القرآنية في مواطن الخالف بين النحويين   -٣

نجــد أن  و الحــال بــين البصــريين والكــوفيينكمــا هــ عنــدما يحتــدم الخــالف النحــوي       
وذلـك ، وحاضر في كل مساجالت الخالف ، االستشهاد بالقراءة القرآنية قائم على أُشّده 

يظهــر جليــًا فــي مســائل الخــالف بــين البصــريين والكــوفيين ؛ إذ كــل فريــق فــي أكثــر مــن 
وربمـــا كـــان ، مقـــام حـــاول االستشـــهاد بقـــراءة تـــدل علـــى صـــحة مذهبـــه واســـتقامة منهجـــه 

لكــن فــي النهايــة كــال الفــريقين جــنح ، بــالقراءات مــن البصــريين  الكوفيــون أكثــر استشــهاداً 
ـــذلك ســـبيًال   ـــالقراءات متـــى وجـــد ل ـــو تصـــفحنا، إلـــى االستشـــهاد ب ـــًا فـــي الخـــالف  ول كتاب

                                                           

  .هـ١٤٢١أحمد الخراط   مقدم لندوة   عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه : بحث للدكتور  ١ 
 . ٦ـ   ٥: مقدمة الدر المصون ص  ٢
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لو جدنا أنه تضمن عدة قراءات سـيقت  " اإلنصاف في مسائل الخالف "النحوي ككتاب 
از إعمـال إن المخففـة مـن جـو  " فمـثال  فـي، علـى الفريـق المخـالف ألجل االستشهاد بهـا 

��n َوإِنْ m:دليل علـى صـحة اإلعمـال قولـه تعـالىالـ: بـأن قـالوا  احتج البصريون "الثقيلة 

r��q��p��os���w�����v��u���tl قــراءة  فيف وهــيفــي قــراءة مــن قــرأ بــالتخ١
  . ٢نافع وابن كثير

ذهـــــــب الكوفيـــــــون إلـــــــى أنـــــــه  "واز العطـــــــف علـــــــى الضـــــــمير المجـــــــرورجـــــــ "وفـــــــي       
  .مررت بك وزيٍد : وذلك نحو قولك ، يجوز العطف على الضمير المخفوض 

ـــــــه ال يجـــــــوز  ـــــــأن قـــــــالوا ، وذهـــــــب البصـــــــريون إلـــــــى أن ـــــــون فـــــــاحتجوا ب أمـــــــا الكوفي
قــــــال اهللا ، الــــــدليل علــــــى أنــــــه يجــــــوز أنــــــه قــــــد جــــــاء ذلــــــك فــــــي التْنزيــــــل وكــــــالم العــــــرب 

�mE��D��C��B��A�F�J��I��H��G����K��O��N��M��Lتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى 

PQR���W���V��U��T��SXY�\��[��Z��̂�]l ـــــــــــــــــــــــــــــالخفض ٣ ـــــــــــــــــــــــــــــي  ب ف
  .٤لقراء السبعة وهو حمزة الزياتوهي قراءة أحد ا "األرحام" كلمة 

كــذلك ذهــب الكوفيــون إلــى جــواز إدخــال نــون التوكيــد الخفيفــة علــى فعــل االثنــين    
�m��C��B��A:  وممـا اسـتدلوا بـه قـراءة ابـن عـامر ،ومعهم  يونس بـن حبيـب البصـري 

��E��DF ِْبَعانَتت�����K��J���I����Hl٦بسكون نون تتبعان  ٥ .  

  

                                                           

  ١١١: ه�د  ١

 ، األنباري محمد بن الرحمن عبد .٣٣ ١/١٩٦ ، والكوفيين البصريين النحويين بين الخالف مسائل في اإلنصاف ٢
  .. تاريخ بدون ، الفكر دار
 ١: النساء  ٣
 . ٢/٤٦٣: اإلنصاف في مسائل الخالف   ٤
 . ٨٩:  يونس ٥
  . ٦٦٧/  ٢: ينظر اإلنصاف  ٦
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  المطلب الثاني

  عناية القرطبي بالقراءات
ــــــراءات  –رحمــــــه اهللا  –يعــــــّد تفســــــير القرطبــــــي      ــــــت الق ــــــب التــــــي تناول مــــــن أوســــــع الكت

بعــــد كتــــب القــــراءات، فقــــد كانــــت لــــه عنايــــة كبيــــرة وواضــــحة بــــالقراءات القرآنيــــة وتوجيههــــا 
  .وكانت له مواقف متعددة منها وكان له وقفات وجهود عظيمة  ،

مطلـع حياتـه  فقد قـرأ القـراءات السـبع فـي، بأهمية هذا العلم  وٕادراكا من اإلمام القرطبي    
تـال بالسـبع فـي بلـده علـى أبـي جعفـر  : " كما ذكـر فـي ترجمتـه،  على شيخه ابن أبي حجة

ي ِتــن فيــه مُ وأســتفرغ : " فقــال فــي مقدمــة كتابــه الجــامع  ، جعلــه مــن منهجــه و بــن أبــي حجــة
 ١"والقــراءات،  واإلعـراب،  واللغـات، التفسـير ن نكتـا مــنيتضـم ، وجيـزا بـأن أكتـب فيـه تعليقــا

،  مــع بيانــه لحكــم هــذه القــراءات،  التــي وردت فــي اآليــة،  وجــوه القــراءات فكــان يــذكر كــل
  .وترجيحه ألحدها في بعض األحيان  ؟أم شاذة وهل هي صحيحة

علـــــــى  هترجيحـــــــاعتمـــــــد فـــــــي و ، بـــــــالقراءات عنايـــــــة كبيـــــــرة  اعتنـــــــى اإلمـــــــام القرطبـــــــيوقـــــــد 
  :وقد اعتمد القواعد اآلتية، عنده  وجوه الترجيح من أهمإذ هي القراءات 

  .وهي بمنزلة آية مستقلة،  ذا ثبتت القراءة فال يجوز ردها أو رد معناهاإ−١
   .اتحاد معنى القراءتين أولى من اختالفه −٢
  ةبالصواب من معنى القراءة الشاذَ  معنى القراءة المتواترة أولى −٣
  :ويمكن إيجاز تلك الجهود في التالي  
وذكـــــــر  ، وتوجيههـــــــا علـــــــى المعـــــــاني ، استقصـــــــاء القـــــــراءات فـــــــي الكلمـــــــة القرآنيـــــــة -

  .وجوه اإلعراب فيها، وأقوال المفسرين والنحويين
 .نسبة القراءة إلى قارئها -
بخــــالف القــــراءة  ، وتوجيــــه المتــــواتر منهــــا وذكــــر األوجــــه اإلعرابيــــة فيهــــا بيــــان درجــــة القــــراءة، -

 .الشاذة ؛ فكان غالبا ما يوجهها ، ويرجعها إلى اللغات مبينا ضعفها وشذوذها
 ٢الفقهّية عالقة بالمسائل ، وخصوصًا ما كان له توجيه القراءات -

                                                           

١
  �����١/٦ ا������  

القادر رحيم جدي الهيتي، عبد ، ٢٣١ص ، أبو عبد اهللا القرطبي وجهوده في النحو واللغة في كتابه الجامع  ٢
  .م١٩٩٦، ١مؤسسة الرسالة، ط



٩٠ 

 

واألمثلـــــة علـــــى مـــــا تقـــــّدم كثيـــــرة، فمـــــن ذلـــــك مـــــا أورده فـــــي آيـــــات الصـــــيام عنـــــد 
�mc��bd����n��m���l��k��j����i��h����g�����f��e : قولــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى

op��v��u���t��s������r��qw��}���|�����{��z��y��x~���� �̀�_

b���ac������f������������e��dl ١ .  
قـــــــرأ الجمهـــــــور بكســـــــر الطـــــــاء  m��s�r��ql : قولـــــــه تعـــــــالى  : قـــــــال

النكســــار ، وأصــــله يطوقونــــه نقلــــت الكســــرة إلــــى الطــــاء وانقلبــــت الــــواو يــــاء  وســــكون اليــــاء
، ومشــــهور  ، والقيــــاس االعــــتالل علــــى األصــــل مــــن غيــــر اعــــتالل يــــدمَ حُ وقــــرأ  مــــا قبلهــــا،

،  بفــــــتح الطــــــاء مخففــــــة وتشــــــديد الــــــواو بمعنــــــى يكلفونــــــه" ه وَنــــــقُ و طَ يُ " قــــــراءة ابــــــن عبــــــاس 
وهـــــي باطلــــــة " ونـــــه ِكيلُ يَ " باليـــــاء بعـــــد الطـــــاء علـــــى لفـــــظ " ه وَنـــــيقُ طِ يَ " وقـــــد روى مجاهـــــد 

، فـــــالواو الزمـــــة واجبـــــة فيـــــه وال مـــــدخل لليـــــاء  ألّن الفعـــــل مـــــأخوذ مـــــن الطـــــوق ؛ ومحـــــال
  .٢في هذا المثال 

ــــــات الصــــــيام ــــــي آي ــــــه تعــــــالى ف ــــــي قول ــــــة مــــــا جــــــاء ف ـــــن األمثل �m�������r��qومـ

v��u���t��sw��}���|�����{��z��y��x~��b���a�� �̀�_c����d

��f������������elقـــــــرأ عيســـــــى بـــــــن عمـــــــرو ويحيـــــــى بـــــــن وثّـــــــاب :  حيـــــــث قـــــــال القرطبـــــــي ٣
ـــين علــــــــــى معنــــــــــى يتطــــــــــوع،  "َيطــــــــــوْع َخيــــــــــرًا  "وحمــــــــــزة والكســــــــــائي  مشــــــــــددا وجــــــــــزم العـــــــ

  .٤بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين على الماضي "َتَطوعَ "الباقون
  
  
  
  
  

                                                           

  .١٨٤البقرة  ١
  .٢/١٩٢تفسير القرطبي  ٢
  .١٨٤البقرة  ٣
  .٢/١٩٤تفسير القرطبي  ٤



٩١ 

 

  المطلب الثالث

  موقف القرطبي من القراءات

  :موقفه من القراءات المتواترة : أوال 

القرطبــي مــن المفســرين الــذين رجحــوا القــراءات المتــواترة ، بعضــها علــى بعــض ، ويظهــر  يعــد
ذلـــك فـــي بعـــض األمثلـــة مـــن تفســـيره لآليـــات ، وتعرضـــه للقـــراءات فيهـــا ؛ ففـــي قولـــه تعـــالى 

:mP����O��Nlاســـتعرض القرطبـــي أقـــوال العلمـــاء فـــي القـــراءات ، وذكـــر آراءهـــم ،  ١
ن عظيمة ، تتفق وصفات اهللا وترجيح كل فريق لما ذهب إليه ؛ استنادا إلى ما تحمله من معا

�.تعالى �

، القراءتــــان )  N(أو ) ملــــك ( اختلــــف العلمــــاء ؛ أيهمــــا أبلــــغ : يقــــول فــــي ذلــــك 
واهما أبو بكر وعمر، وذكرهمـا الترمـذي ؛ قـال مرويتان عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ، ر 

؛ إذ كــل ملــك مالــك ، ولــيس كــل مالــك )  N(مــن  وأبلــغأعــم ) ملــك ( أبــو عبيــد والمبــرد 
ملكا ، وألن أمر الملك نافذ على المالك فـي ملكـه ، حتـى ال يتصـرف إال عـن تـدبير الملـك 

بلـغ تصـرفا وأعظـم ؛ إذ أبلـغ ؛ ألنـه يكـون مالكـا للنـاس وغيـرهم ، فالمالـك أ)  N(، وقيـل 
  .إليه إجراء قوانين الشرع ، ثم عنده زيادة التملك 

، مبينا دليلهم ، وهو أن اهللا تعالى وصف نفسه " لك م "نتقل إلى من اختار القراءة في ثم ا
ألنهـا ) N(قـراءة مـن قـرأ  فـال فائـدة فـي������m�I��Hl٢:بأنه مالك كل شـيء بقولـه 

في مدح "  ملك" ، و"  ملك" من إن مالكا أبلغ في مدح الخالق : " تكرار ، وقال أبو حاتم 
، والفرق بينهما أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك ، " مالك"  المخلوقين أبلغ من 

بعـد عـرض أدلـة الفـريقين وحججهـم يـرجح القرطبـي  ، ووٕاذا كان اهللا تعالى مالكا كان ملكـا 
وقد احتج بعضهم على أن مالكا أبلغ ؛ ألن فيه زيـادة حـرف ، فلقارئـه عشـر : قلت : قائال 

                                                           

  .٤الفاتحة  ١
 .٢الفاتحة  ٢



٩٢ 

 

هـذا نظـر إلـى الصـيغة ، ال إلـى المعنـى ، وقـد ثبتـت : حسنات زيادة عمن قـرأ ملـك ، قلـت 
  .١بينا ، واهللا أعلمالقراءة بملك ، وفيه من المعنى ما ليس في مالك ، على ما 

  ٢ �m�����I��H��G��F��E��D���C��Bl: وفي قوله تعالى 

ــــــواتر عــــــن حمــــــزة وحــــــده ــــــاقون   ����m���C��Blوت ــــــر "بالنصــــــب ، وقــــــرأ الب ــــــيس الب  "ل

ـــــراءتين ـــــواتر للق ـــــوت الت ـــــراءة حمـــــزة ، ومـــــع ثب ـــــل ق ـــــالرفع ، وروى حفـــــص عـــــن عاصـــــم مث  -ب

ــــرجح إحــــداهما علــــى األخــــرى ــــول؛  نجــــد اإلمــــام القرطبــــي ي "  C" قــــرأ حمــــزة وحفــــص " :فيق

بالنصـــــب ؛ ألن لـــــيس مـــــن أخـــــوات كـــــان ، يقـــــع بعـــــدها المعرفتـــــان ، فتجعـــــل أيهمـــــا شـــــئت 

االســـــم ،  "��E��D "نصـــــبه ، وجعـــــل  " B "  ،" C" االســـــم أو الخبـــــر ، فلمـــــا وقـــــع بعـــــد  

ــــى بــــأن  ــــر قــــد يتنكــــر ، والفعــــل أقــــوى يوكــــان المصــــدر أول كــــون اســــما ألنــــه ال يتنكــــر ، والب

،  "��E��D "بــــالرفع ، علــــى أنــــه اســــم لــــيس ، وخبــــره  "البــــر  "ريــــف ، وقــــرأ البــــاقون فــــي التع

؛ كقولـــــه ى األول لـــــيس تـــــوليتكم وجـــــوهكم البـــــرلـــــيس البـــــر تـــــوليتكم وجـــــوهكم ، وعلـــــ: تقـــــديره 

:��m`���_��~��}|��{��z�y��x��w��v��ut��s��b��alومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ٣

©����m¨��������ª:إجماعـــــا فـــــي قولـــــه كـــــان مثلـــــه ، ويقـــــوى قـــــراءة الرفـــــع أن الثـــــاني معـــــه البـــــاء 

°��¯��®��¬��«lــــــــــوز فيـــــــــــه إال الرفـــــــــــع فحمـــــــــــل األول علـــــــــــى الثــــــــــــاني  ٤ وال يجـ

لــــــيس البــــــر بــــــأن تولــــــوا ، ): بالبــــــاء (  بــــــيأُ وكــــــذلك هـــــو فــــــي مصــــــحف .أولـــــى مــــــن مخالفتــــــه لــــــه 
أيضـــــا، وبعــــــد هـــــذا التوجيــــــه وتقويتـــــه لقــــــراءة الرفـــــع ، ينهــــــي  ابــــــن مســــــعودوكـــــذلك فـــــي مصــــــحف

  . ٥حسنتان  كالمه فيهما بأنهماقراءتان

                                                           

  . ٢١٦،٢١٧/  ١تفسير القرطبي  ١
 .١٧٧البقرة اآلية  ٢
 .٢٥الجاثية   ٣
 .١٨٩البقرة  ٤
  .٣/٥٤تفسير القرطبي  ٥



٩٣ 

 

  :موقفه من القراءات الشاذة:  ثانيا

القرطبــي لــم يخــل مــن القــراءات الشــاذة وذلــك ألنــه غالبــا مــا يســتعرض القــراءات  وتفســير
األحكـام أو لتوضـيح معنـى الواردة في اللفظ متواترهـا وشـاذها مسـتدال بهـا علـى حكـم مـن 

   : م هذه المواقف هذ والقراءات الشاذة وفيما يأتي أاآلية وقد تعددت مواقفه تجاه الشا

ومن ذلك مـثال موقفـه فـي تفسـير قولـه : ه على ذلك يالتصريح بشذوذ القراءة والتنب -١
��������������m����i��h���g��f��e�����d���c��b��a:تعالى  �̀�_l���١.� �

مفتعل من الدخول أي مسـلكا تختفـي بالـدخول فيـه  �m�����el: يقول اإلمام القرطبي �
األصــل فيــه ُمــدتخل قلبــت التــاء داال ألن الــدال : وأعــاده الخــتالف اللفــظ ، قــال النحــاس 

متفعـل  ىعلـ) متـدخل ( احـد وقيـل األصـل فيـه مجهورة والتاء مهموسة وهما مـن مخـرج و 
  .٢معناها دخول بعد دخول أي قوم يدخلون معهم )  أو متدخال( كما في قراءة ُأبي 

ـــــا  -٢ ـــــن يتأوله ـــــول م ـــــراءة الشـــــاذة ورد ق : فمـــــثال  "اللغـــــويين "مـــــن العلمـــــاء رد الق
ـــــيره لقـــــــــــــــول اهللا تعـــــــــــــــالى  ���m��d���c��b��a: عنـــــــــــــــد تفســــــــــ �̀�_��^

����j��i��h��g��f��elـــــــول  ٣ ـــــــره : إذ يق ـــــــن عفـــــــان وغي ـــرأ عثمـــــــان ب ــــ " خفـــــــت" ق
ألنـــــه فـــــي  "المـــــوالي " ، وســـــكون اليـــــاء مـــــن وكســـــر التـــــاءبفـــــتح الخـــــاء وتشـــــديد الفـــــاء 

بكســـــر " خفـــــت"وقـــــرأ البــــاقون ،"انقطعــــت بـــــالموت " : ومعنـــــاه "  خفـــــت "موضــــع رفـــــع بـــــ
ألنهـــــا فـــــي موضـــــع " يالمـــــوال"مـــــنونصـــــب اليـــــاء  الخـــــاء وســـــكون الفـــــاء وضـــــم التـــــاء ،

ــــــى قــــــراءة  والقــــــراء"خفــــــت "بـــــــنصــــــب  إال مــــــا ذكــــــر عــــــن " نمــــــت " مثــــــل  "خفــــــت  "عل
  ٤نها ال تجوز أبعيدة جدا حتى زعم بعض العلماء  عثمان وهي قراءة شاذة

                                                           

١  ����  .٥٧: ا�

  ١٠/٢٤١: ����� ا������ ٢

  .٥مريم  ٣
 ، عنها واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب  )١٩٣، ٢/٨١، المحتسب  ١٣/٤١٠تفسير القرطبي ،  ٤

 للشئون األعلى المجلس – وقافاأل وزارة ، وآخرين ناصف النجدي علي:  تحقيق ، جني بن عثمان ، الفتح أبو
 .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥  ، القاهرة ، اإلسالمي التراث إحياء لجنة - اإلسالمية



٩٤ 

 

  رابعالمطلب ال

  القرطبي ونسبة القراءات

ــــد  ــــعن ــــراءات تأم ــــة المرتبطــــة بتعــــدد الق ــــب مواضــــع تعــــدد األوجــــه اإلعرابي  نالحــــظل أغل
  :ثالثة أنماط خذ ألقراءات يأن عرض القرطبي ل

  ما نسب فيه  كل القراءات ألصحابها  : أوال

نســــب هــــذه القــــراءات إلــــى يره يذكر القــــراءات فــــي تفســــيــــعنــــدما  -رحمــــه اهللا–كــــان القرطبــــي 
ل فـــــي علـــــم يـــــل واضـــــح علـــــى تمكـــــن هـــــذا العـــــالم الجليـــــقائلهـــــا فـــــي الغالـــــب، وهـــــذا األمـــــر دل

ى حتــــاج ذلــــك إلــــيث يــــالقــــراءات؛ ألن نســــبة القــــراءة إلــــى صــــاحبها ليســــت بــــاألمر الســــهل، ح
ره إال أن القـــــراءات يرة فــــي تفســـــيـــــالحفــــظ والفهـــــم والدقــــة واإلتقـــــان، ومــــع وجـــــود القــــراءات الكث

  .ر من تلك القراءاتيلة بالنسبة للعدد الكبير المنسوبة إلى ُقرائها قليغ

ــــــي مــــــواطن تعــــــدد  ــــــراءات ف ــــــي للق ــــــي اســــــتعراض القرطب ــــــاني ف ــــــنمط الث وهــــــذا هــــــو ال
شــــــهر كــــــان أحيانــــــا يكتفــــــي فــــــي القــــــراءة األاألوجــــــه اإلعرابيــــــة حيــــــث ينســــــب القــــــراءات وان 

بقولــــه إنهــــا قــــراءة الجمهــــور أو الجماعــــة إال إذا كانــــت كــــل قــــراءة تنتمــــي إلــــى بعــــض القــــراء 
  . السبعة فحينئذ يفصل أصحاب كل  قراءة

�mÓ��Ò����Ñ��Ð���Ï��������Î��Í��Ì��ËÔ����×��Ö��Õ:ومن أمثلة هـذا الـنمط قولـه تعـالى  
ß������Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Øà��ã��â��áä��ì��ë���ê���é��è��ç���æ��åí����î
�����ô��ó��ò��ñ��ð��ïl ١.  

ـــــي  ـــــث يقـــــول القرطب ـــــى العطـــــف" �Ý" حي ـــــرأ زيـــــد بـــــن ،  قـــــراءة الجمهـــــور بـــــالخفض عل وق
  .٣"وصوموا سبعة: ، على معنى٢بالنصب" وسبعةً "علي 

                                                           

 .١٩٦: البقرة    ١
قراءة الخفض للجمهور وقرأ بالنصب ابن أبي عبلة إضافة إلى زيد بن علي الذي ذكره القرطبي انظر حاشية الشهاب ٢  
٢/٢٨٩.  

   . ٣١٤/ ٣تفسير القرطبي ،  ٣  



٩٥ 

 

  .إلى صاحبها -وهي شاذة  _فنسب القراءة األولى للجمهور ونسب الثانية 

����m��º��¹:قولــه تعــالى ريأمثلــة ذلــك مــا ذكــره عنــد تفســومــن  �̧���¶��µ

»¼��À����¿��¾��½Á��Ã��ÂÄ��Ê��É��È��Ç��Æ��ÅË�����Í��Ì

ÎÏ����Ò��Ñ��Ðl  ١  

بـــــالخفض علــــى البـــــدل مـــــن الهـــــاء التـــــي   "عـــــالم"قـــــرأ الحســـــن واألعمــــش :" القرطبـــــي قــــال. 
  .٢)"  له (في 

  .من القراء األربعة عشر هما الحسن البصري واألعمش نيهذا المثال ذكر اثن ففي

ـــــه تعـــــالى ـــــان ســـــبعيتان قول ـــــه قراءت ـــــة مـــــا كـــــان في �m��f��e��d��c��b: ومـــــن أمثل

m��l��k��j��i�������h��gl ٣  

فيحتمـل  ٤بضـم المـيم" ����l"قـرأ أبـو عمـرو وأكثـر الكـوفيين  : "حيث يقول القرطبي 
ويحتمـــل أن . محـــذوف أي ونـــدخلكم الجنـــة إدخـــاال، أي إدخـــاال، والمفعـــول  أن يكـــون مصـــدرا

، فيجـوز أن يكـون مصــدر  ٥وقـرأ أهــل المدينـة بفـتح المــيم. يكـون بمعنـى المكـان فيكــون مفعـوال
. ؛ التقـــدير ونـــدخلكم فتـــدخلون مـــدخال، ودل الكـــالم عليـــه دخـــل وهـــو منصـــوب بإضـــمار فعـــل

م مكانــا كريمــا وهــو ، أي ونــدخلك ويجــوز أن يكــون اســم مكــان فينتصــب علــى أنــه مفعــول بــه
  ."٦ الجنة

إلى أصـحابها وهـم بعـض القـراء السـبع وكـذا فعـل مـع " مدخال "فقد نسب القرطبي قراءة الضم 
  . قراءة الفتح فنراه فصل في نسبة القراءات ألصحابها لكونهما قراءتين سبعيتين

                                                           

  .٧٣األنعام ١
  .٤٣٢/ ٨:  تفسير القرطبي ٢
 .٣١: النساء  ٣
 ،١/٢٧٦انظر حاشية الجمل  ،وابن عامر وخلف ويعقوب وابن كثير قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وأبي عمرو ٤

  . ١٨٢وشرح الشاطبية  ص
 .١٨٢وشرح الشاطبية  ص ،١/٢٧٦قراءة أبي بكر عن عاصم ونافع وأبي جعفر انظر حاشية الجمل  ٥ 
 .٦٤،  ٦٣/ ٢تفسير الكشاف ،  ٦/٢٦٦،تفسير القرطبي ٦



٩٦ 

 

  ما ينسب فيه بعض القراءات ويترك بعضها:  ثانيا

قـــــراءة الجمهـــــور أو القـــــراءة المشـــــهورة أو المتـــــواترة ومـــــا يتركـــــه فـــــي العـــــادة هـــــو    
ــــــن ذلــــــــــك قولــــــــــه تعــــــــــالى ��mD��C��B��AE����L���K��J��I��H��G��F:ومــــ

��R��Q��P��O��N��Ml ١  

قــــــرأ الزهــــــري والحســــــن وعيســــــى بــــــن عمــــــر وابــــــن أبــــــي  " :حيــــــث يقــــــول القرطبــــــي 
واالختيـــــار عنـــــد النحـــــويين  ، ٢ بفـــــتح الفـــــاء علـــــى التبرئـــــة" وفَ  َخـــــَال فـــــ "إســـــحاق ويعقـــــوب 
 " ال "علــــــى االبتــــــداء ألن الثــــــاني معرفــــــة ال يكــــــون فيــــــه إال الرفــــــع ألن ٣الرفــــــع والتنــــــوين 

ـــــي األول الرفـــــع أيضـــــا ليكـــــون الكـــــالم مـــــن وجـــــه واحـــــد  ـــــة فاختـــــاروا ف ال تعمـــــل فـــــي معرف
  ٤ ."في قولك فال خوف بمعنى ليس "ال"ويجوز أن تكون 

األولـى بالنصـب إلـى أصـحابها وهـي ليسـت قـراءة سـبعية فنجد القرطبي قـد نسـب القـراءة    
ولــم ينســب قــراءة الرفــع رغــم أنهــا قــراءة الجمهــور ربمــا اعتمــادا علــى شــهرتها وربمــا اعتمــادا 

خرى التي لـم على فهم المتلقي حيث يفهم من نسبة إحدى القراءتين إلى بعض القراء أن األ
  . تنسب هي قراءة الجمهور أو القراءة المشهورة

ــــــــــه تعــــــــــالى ومــــــــــ ــــك أيضــــــــــا قول ــــــ ����m��c��b��a:ن ذل �̀�_��~���}��|

g��f����e��dh��q�����p��o��n����m��l�������k������j��ir������v��u���t��sl ٥  

ويجـوز أن   ٦ كافـة " مـا"، و" {�"نصـب بــ   �m_l: حيـث يقـول القرطبـي 

 "علـى خبـر " الخنزيـر ولحـمُ  والدمُ  الميتةُ  "، وترفع  ، منفصلة في الخط تجعلها بمعنى الذي

: تعـالى، ونظيـره قولـه  ضمير يعود على الذي"  {�"وفي . ٧وهي قراءة  ابن أبي عبلة" إن

                                                           

 .٣٨: البقرة  ١
  .٢٢٠إرشاد المبتدي قرأها بالفعل القراء المذكورون عند القرطبي باإلضافة إلى أبي محيصن ، ٢
 .٢٢٠إرشاد المبتدي ٣
 .٤٨٩، ١/٤٨٨تفسير القرطبي  ٤
 .١٧٣: البقرة  ٥
 .١/١٦٩فتح القدير  ٦ 
 .١/١٦٩فتح القدير ٧   



٩٧ 

 

بضم الحـاء " مرِ حُ "وقرأ أبو جعفر  .١"  �m�r���q���p��st�����w��v���u����y��xl ": تعالى

  ."٣، ٢وٕاما على خبر إن إما على ما لم يسم فاعله، وكسر الراء ورفع األسماء بعدها،

علــــــى أنهــــــامفعول بــــــه لـــــــ "ميتــــــة"فلــــــم ينســــــب القرطبــــــي قــــــراءة الجمهــــــور بنصــــــب 
  . ونسب القراءتين األخريين وهي قراءة غير سبعية" حرم"

  ذكره القراءة دون نسبتها إلى أحد: ثالثا 

القراءات إلـى أصـحابها لكنـه كـان  نسبيكان في الغالب  -رحمه اهللا–أن القرطبي  رناذك
قــرئ بكــذا، أو حكــي كــذا، أو :" وذلــك كقولــه . قــراءات دون نســبتها إلــى أحــد ذكريــ انــاً يأح

  ".قرأت فرقة أو جماعة أو طائفة أو قرأ قوم، أو قرأ بعضهم

ــــدما   ــــي عن ــــواإلمــــام القرطب ــــراءة شــــاذة، إال أنــــه  غيبهــــذه الصــــ أتيي ــــًا مــــا تكــــون الق فغالب
  . وتكون القراءة متواترة )  قرئ ( قولي اناً يأح

ــة ذلــــــك مــــــا ذكــــــره عنــــــد تفســــــ ومــــــن ��m���y��x��w��v��u��t:قولــــــه تعــــــالى  ريأمثلــــ

b��a�� �̀�_��~��}��|��{����zc��l��k��j��i��h����g���f��e��dm��

��q��p��o��nl ٤.  

: وقــال الكســائي. ةيــأو كاف ةيــكفا هــاي، أي فواحــدة ف٥وقرئــت بــالرفع:" اإلمــام القرطبــي قــال
  .٦" فانكحوا واحدة : فعل أي وقرئت بالنصب بإضمار، فواحدة  تقنع 

  

  
                                                           

  .٦٩: طه   ١
 .١/١٦٩وقرأها إضافة إلى أبي جعفر كل من ابن أبي الزناد وأبو الرجاء العطاردي انظر فتح القدير  ٢

 .٢٣، و٢٢/ ٣تفسير القرطبي ،    ٣ 
  .٣النساء ٤
  .قرأ بالرفع أبو جعفر و الباقون بالنصب ٢/١٨٦النشر ٥
  .٦/٣٧تفسير القرطبي ٦



٩٨ 

 

  بيان درجة القراء: المطلب الخامس 

ــــــط        ــــــه ال يعرضــــــها وفق ــــــراءات أن ــــــي بعــــــد عرضــــــه للق ــــــد القرطب مــــــن المالحــــــظ عن
وٕانمــــا يشـــــرع فــــي بيـــــان درجاتهــــا مـــــن حيــــث القـــــوة والضــــعف والصـــــحة والــــبطالن ومـــــن 

�����mt��s������r��q:ذلـــــــك مـــــــا أورده فـــــــي آيـــــــات الصـــــــيام عنـــــــد قولـــــــه تعـــــــالى

v��uw��}���|�����{��z��y��x~��b���a�� �̀�_c���e��d�fl ١ 
ـــــه تعـــــالى:  قـــــال ـــــرأ الجمهـــــور   m��s������r��ql : قول بكســـــر الطـــــاء وســـــكون ق

يـــــاء النكســـــار مـــــا  نقلـــــت الكســـــرة إلـــــى الطـــــاء وانقلبـــــت الـــــواو )هوَنـــــقُ وِ طْ يُ ( اليـــــاء، وأصـــــله 
ـــــر اعـــــتالل، والقيـــــاس  قبلهـــــا، ـــــى األصـــــل مـــــن غي ـــــرأ حميـــــد عل االعـــــتالل، ومشـــــهور وق

ـــــاس  ـــــقُ و طَ يُ " قـــــراءة ابـــــن عب ـــــهخف بفـــــتح الطـــــاء مُ "ه وَن ـــــواو بمعنـــــى يكلفون ،  فـــــة وتشـــــديد ال
وهـــــي باطلـــــة " ُيِكيلونـــــه " باليـــــاء بعـــــد الطـــــاء علـــــى لفـــــظ " يطيقونـــــه " وقـــــد روى مجاهـــــد 

وال مـــــــدخل  ، فـــــــالواو الزمـــــــة واجبـــــــة فيـــــــه ، ألّن الفعـــــــل مـــــــأخوذ مـــــــن الطـــــــوق ومحـــــــال
  .٢ مثالللياء في هذا ال

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 ١٨٤: ا����ة  ١

  .٢/١٩٢تفسير القرطبي  ٢



٩٩ 

 

  توجيهه للقراءات: المطلب السادس 

وتوجيههـــا علـــى  مـــن المالحـــظ عنـــد القرطبـــي استقصـــاؤه للقـــراءات فـــي الكلمـــة القرآنيـــة     
، وأقوال المفسرين والنحويين ومن األمثلة على ذلك ما  وذكر وجوه اإلعراب فيها ، المعاني

��m��D��C��B��A:ذكره في المسألة الثالثة عشرة من آية الوضوء عند قوله تعالى 

��P��O������N��M��L��K��J��I���H��G��F��E

Qlقــرأ نــافع وابــن عــامر والكســائي :  قــال �١�mOl   بالنصــب، وروى
بـالرفع وهـي قـراءة الحسـن واألعمـش سـليمان، )  وأرجُلكـم(الوليد بن مسـلم عـن نـافع أنـه قـرأ 

بــالخفض وبحســب هــذه القــراءات اختلــف )  وأرجِلكــم( وقــرأ ابــن كثيــر وأبــو عمــرو وحمــزة  
بنى على أن الفـرض فـي  و "اغسلوا " ، فمن قرأ بالنصب جعل العامل  الصحابة والتابعون

، وهـو الثابـت مـن  مـن العلمـاء ، وهـذا مـذهب الجمهـور والكافـة الرجلين الغسل دون المسـح
�.فعل النبي صلى اهللا عليه وسلم �

اتفقــت العلمــاء :  ، قــال ابــن العربــي ومــن قــرأ بــالخفض جعــل العامــل البــاء: ثــم قــال 
، وما علمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين، والرافضة  على وجوب غسلهما

  ٠، وتعّلق الطبري بقراءة الخفض من غيرهم

ض وأسـهب فـي ذكــر الخـالف بـين العلمـاء فـي ذلــك وتوجيـه أقـوال كـل مــنهم ثـم أفـا 
  . بما يقّل أن يوجد في كتاب غيره

�m�É���Ë��Ê:ومــن األمثلــة أيضــًا مــا ذكــره فــي آيــة اإلحصــار فــي الحــج عنــد قولــه تعــالى 
��Ñ��Ð���Ï���Î��Í��ÌÓ��ÒÔ��ß�Þ���Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õà����â��á

ãl٢  

 "وســـبعًة "، وقـــرأ زيـــد بـــن علـــي  قـــراءة الجمهـــور بـــالخفض علـــى العطـــف �m���Ýl:  قـــال
  ٢وصوموا سبعة :  ، على معنى بالنصب

                                                           

  . ٦: ا�! ��ة  ١

  .١٩٦البقرة  ٢



١٠٠ 

 

  

  لثالمبحث الثا

  نسبة وعدما تعدد  األوجه اإلعرابية

  

  وفيه ثالثة مطالب

  ما نسب فيه القرطبي كل األوجه للنحاة والمفسرين :المطلب األول

  بعض األوجه دون البعضما نسب فيه القرطبي : المطلب الثاني 

  ما لم ينسب فيه القرطبي  أي وجه إعرابي ألحد: المطلب الثالث

  

  

  

  
  

  

  



١٠١ 

 

وتتخذ طريقـة عـرض القرطبـي لنمـاذج تعـدد األوجـه أشـكاال ثالثـة مـن حيـث نسـبة 
األوجـــه اإلعرابيـــة ألصـــحابها فإمـــا أن ينســـب كـــل األوجـــه المـــذكورة ألصـــحابها وٕامـــا أن 

  : ئا منها وذلك على النحو التاليينسب بعضها وٕاما أال ينسب شي

  ما نسب فيه القرطبي كل األوجه للنحاة أو المفسرين :المطلب األول 

  ،ه من الوجوه إلى أصحابه كل وج ففي مثل هذه اآليات ينسب القرطبي 

  mk��jl��q��p��o��n��mr��u��t��sl١:ومن ذلك قوله تعالى

ديـــن هللا،  :األخفـــش وغيـــره قـــال  : "mjl: حيـــث يقـــول القرطبـــي فـــي إعـــراب كلمـــة 
أو علـى اإلغـراء . اتبعـوا :وهـي منصـوبة علـى تقـدير:  وقـال الكسـائي" ملة"وهو بدل من 

  ٢ .ولو قرئت بالرفع لجاز، أي هي صبغة اهللا. أي الزموا

ـــــي وجـــــــه البـــــــدل فـــــــي نصـــــــب  لألخفـــــــش كمـــــــا نســـــــب ) صـــــــبغة(فنســـــــب  القرطبــ
  .للكسائي أو اإلغراء  نصبها على المفعولية لفعل محذوف ،

   ٣ ��mk��j��i��hl������o��n���ml:ىتعالومن ذلك أيضا قوله 

وهـــــــي . تقـــــــدم فـــــــي البقـــــــرة معنـــــــى الذريـــــــة واشـــــــتقاقها: "حيـــــــث يقـــــــول القرطبـــــــي 
ــــى الحــــال ــــه األخفــــش نصــــب عل ، أي  أي فــــي حــــال كــــون بعضــــهم مــــن بعــــض. ٤؛ قال

ــة بعضــــــــها مــــــــن ولــــــــد بعــــــــض بــــــــدل، أي : ٥الزجــــــــاج. علــــــــى القطــــــــع:  الكوفيــــــــون. ذريــــــ

                                                           

  .١٣٨: البقرة  ١
   . ٢/٤٢٠تفسير القرطبي ،  ٢
  .٣٤: آل عمران  ٣
 .٢١٥/ ١معاني القرآن ، ٤
  .١/٣٩٩،  وٕاعرابه معاني القرآن ٥



١٠٢ 

 

ـــــة بعضـــــها مـــــن بعـــــض ـــــدل للزجـــــاج   mhlفنســـــب نصـــــب  اصـــــطفى ذري علـــــى الب
  .١ن، ونسب نصبها على القطع للكوفيي ونسب نصبها على الحالية لألخفش

ـــى أن القرطبــــــي قــــــد نســــــب كــــــل وجــــــه إعرابــــــي ذكــــــره فــــــي النصــــــين  ونخلــــــص إلـــ
ــــــه أو  ـــذي اشــــــتهر عنــــــه بأنــــــه قول ـــــوي صــــــاحبه أو إلــــــى النحــــــوي الـــ الســــــابقين إلــــــى النحـ

لنــــا الكتــــب أنــــه أول مــــن قــــال بــــه أو نــــراه ينســــبه إلــــى مدرســــة نحويــــة كمــــا الــــذي نقلــــت 
  . على القطع للكوفيين  �m��hlب  نصب فعل في النص الثاني حيث نس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .٥/٩٨القرطبي  ١



١٠٣ 

 

  ما نسب فيه القرطبي بعض األوجه دون البعض  :المطلب الثاني 

��m���Y��X���W��V��U��T��S��R��Q:ومن ذلك قوله تعـالى 
�]��\��[��Z����e��d����c��b��a�� �̀�_���^

fl ١  

خبــــره، " d"تــــدأ وهــــو كنايــــة عــــن اإلخــــراج، ومب"  c" :حيــــث قــــال القرطبــــي 
، والجملــة التــي  وٕان شــئت كــان كنايــة عــن الحــديث والقصــة" هــو"بــدل مــن " f"و

خبـره، " محـرم"و. مبتـدأ ثـان "إخراجهم  "فـ . ، أي واألمر محرم عليكم إخراجهم بعده خبره
. ضــمير مــا لــم يســم فاعلــه يعــود علــى اإلخــراج" محــرم"، وفــي  "هــو"عــن  والجملــة خبــر

فعـــــول مـــــا لـــــم يســـــم فاعلـــــه يســـــد مســـــد م" f"مبتـــــدأ، و" محـــــرم"ويجـــــوز أن يكـــــون 
، وهـذا عنـد البصـريين ٢عمـاد" هـو"وزعـم الفـراء أن ". هـو"، والجملة خبر عـن " d"رخب

  ."، ألن العماد ال يكون في أول الكالم خطأ ال معنى له

ــــة فــــي موقــــع الضــــمير   " وٕاعــــراب  كلمتــــي " هــــو"فقــــد ذكــــر القرطبــــي عــــدة أوجــــه نحوي
  .ولم ينسب أيا منها ألي نحوي " إخراجهم – محرم

ضــــمير فصــــل ال محــــل لــــه مــــن  "هــــو"ولــــم ينســــب  ســــوى الوجــــه القائــــل بكــــون 
  .، وربما كان هذا ليبين خطأه فقط  ٣اإلعراب ونسبه للفراء

" هــــو"ن الضــــمير أيين لــــرأي الفــــراء القائــــل باعتبــــار حيــــث نقــــل تضــــعيف البصــــر 
  . ذ قد ورد في اآلية أكثر من وجهينإوال يعد هذا ترجيحا لوجه بعينه  ضمير فصل

ــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــك أيضــــــــــــا قول ����m��c��b��a:ومــــــــــــن ذل �̀�_��^
e������df��s��r��q��p���o��n��m��l��k����j��i��h��gt����u

                                                           

 .٨٥: البقرة  ١
 .١/٥٠/٥١معاني القرآن للفراء، ٢
  .٢٤١/ ٢تفسير القرطبي ،  ٣



١٠٤ 

 

����x��w��vl 
ـــــــف النحـــــــاة فـــــــي " :حيـــــــث قـــــــال القرطبـــــــي  . ١ ـــــــل"n"اختل :  ، فقي

، وخبـــــــر االبتـــــــداء فـــــــي  مـــــــا أحـــــــدهم بمزحزحـــــــه: التقـــــــدير و ،  هـــــــو ضـــــــمير األحـــــــد المتقـــــــدم
هـــــو ضـــــمير التعميـــــر، والتقـــــدير ومـــــا :  فاعـــــل بمزحـــــزح وقالـــــت فرقـــــة" s�rt " ، المجـــــرور

ـــــــر بمزحزحـــــــه ـــــــر فـــــــي المجـــــــرور، التعمي ـــــــى هـــــــذا " s�rt "، والخب ـــــــر عل ـــــــدل مـــــــن التعمي ب
  .٢ عماد"  هو : " الطبري عن فرقة أنها قالتوحكى . القول

ـــت     ـــين شـــيئين متالزمـــين وفيـــه بعـــد:  قل  ، مثـــل قولـــه ، فـــإن حـــق العمـــاد أن يكـــون ب
���m��µ: تعــــــــــــــــــــــــالى �́�³��²��±��°�� �̄�®���¬«��ª��©�� �̈�§

��»��º��¹��¸���¶lتعـــــالى وقولــــه ٣  :�m���T��S���������R���Q��P��Ol 
٤ 

وقالـت ". بمزحزحـه"، والخبـر فـي  اسـمها"  n"عاملة حجازيـة، و" ما: "وقيل.  ونحو ذلك
، فـإن المحفـوظ عـن النحـاة  وفيـه بعـد:  ابـن عطيـة. ضمير األمر والشـأن"  n: " طائفة

 .٥حرف جر أن يفسر بجملة سالمة من 

ــدة أوجـــــــه فـــــــي موقـــــــع الضـــــــمير  ـــــــة  " n"فقـــــــد ذكـــــــر القرطبـــــــي عـــــ وشـــــــبه الجمل
ـــــال  "�s�rt "والمصـــــدر المـــــؤول" بمزحزحـــــه" ـــــري نق ــب منهـــــا ســـــوى وجـــــه للطب ـــــم ينســـ ول

ـــمير فصـــــل ال محـــــل لـــــه مـــــن اإلعـــــراب " �����n" ميرعـــــن فريـــــق  بـــــأن يكـــــون الضـــــ ،  ضــ
  .وضعفه نقال عن ابن عطية 

  

  

  
                                                           

 .٩٦: البقرة  ١
 .٢/٢١٤تفسير الطبري  ٢
  .٣٢: األنفال  ٣
  .٧٦: الزخرف  ٤
  .  ٢/٢٥٩تفسير القرطبي ،  ٥



١٠٥ 

 

  فيه القرطبي أي وجه إعرابي ألحد ما لم ينسب :المطلب الثالث 

��m�C��B��A����L��K���J��I��H��G��F���E��D:ومـــن ذلــــك قولــــه تعــــالى 
�Q��P��O��N��Ml 

نصــــب علــــى : " mIlحيــــث يقــــول القرطبــــي ١
  .٢ . "في موضع الخبر" عند اهللا"، وٕان شئت كان حاال، ويكون  خبر كان

ــــــــــــــــك ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى  ومــــــــــــــــن ذل �m��¢��¡������~��}��|��{���z��y������x��w:قول

�����£lعــــــــن إعــــــــراب الفعــــــــلحيــــــــث يقــــــــول القرطبــــــــي  .٣m}l:  معطــــــــوف هــــــــو
، أو يحـــــزنهم بالهزيمـــــة أو يتـــــوب  ليقتـــــل طائفـــــة مـــــنهم: والمعنـــــى". ليقطـــــع طرفـــــا"علـــــى 

امـــــرؤ قـــــال ". إال أن" وأ  "حتـــــى"هـــــا هنـــــا بمعنـــــى " أو"وقـــــد تكـــــون . علـــــيهم أو يعـــــذبهم
  ٤،٥" أو نموت فنعذرا ................         ...........:  القيس

وجـــــــه إعرابـــــــي ألحـــــــد مـــــــن فلـــــــم ينســـــــب القرطبـــــــي فـــــــي النصـــــــين الســـــــابقين أي 
ـــــي الـــــنص األول  ـــــوجهين المـــــذكورين ف ـــــه رغـــــم أن ال النحـــــاة أو المفســـــرين الســـــابقين علي

  . ٦مكي وابن عطيةو  النحاسسبقه بهما

ــــد الفــــراء والزجــــاج والنحــــاس  ــــاني فقــــد وردا عن ــــنص الث وكــــذا الوجهــــان المــــذكوران فــــي ال
  .٧ومكي وابن عطية وغيرهم

                                                           

 .٩٤: البقرة  ١
 .٢٤٨/  ١،  وٕاعراب القرآن  ، النحاس  ،  ٦٣/  ١مشكل إعراب القرآن   ٢/٢٥٨، تفسير القرطبي  ٢

 .١٢٨: آل عمران  ٣
  نحاول ملكا أو نموَت فنعذرا         قلت له ال تبك عينك إنما      : تمام البيت  ٤

، وســنن العــرب فــي ١٢٢، و األزهيــة ص  ٩٦امــرؤ القــيس ، انظــر ديــوان امــرؤ القــيس ص : مــن الطويــل ، قائلــه 
 .م ١٩٦٣، ١ط، حققه وقدم له مصطفى الشويمي ، مؤسسة بدران ،  ١٢٨كالمها ، أحمد بن فارس ، ص 

  .٥/٣٠٦القرطبي ،  ٥
  .١/٢٨٧، المحرر الوجيز   ١/٦٣ ،مشكل إعراب القرآن ، و ٢٤٨/ ١إعراب القرآن ، النحاس ، : انظر  ٦

،   ١/١٣٥مشكل إعراب القرآن  ، ١/٤٦٨ومعاني القرآن وٕاعرابه  ، ١/٢٣٤معاني القرآن ، الفراء ، : انظر  ٧
  .٣٥١،  ٢/٣٥٠المحرر الوجيز 



١٠٦ 

 

  الرابعالمبحث 

  

  اوتضعيف اترجيح اإلعرابيةتعدد  األوجه 

  

  :ة مطالبأربعوفيه 
  

  ما ذكره القرطبي دون ترجيح بين األوجه:  المطلب األول 

  ما رجح فيه القرطبي وجها من الوجوه: المطلب الثاني 

  ما نقل القرطبي فيه ترجيحا عن غيره: المطلب الثالث 

   ما نقل القرطبي فيه تضعيفا عن غيره: المطلب الرابع 
  

  

  

  

  

  

  



١٠٧ 

 

بتأمــل مــنهج القرطبــي فــي تنــاول مــواطن تعــدد األوجــه اإلعرابيــة نجــده حينــا يــذكر 
، وحينـا يكتفـي بنقـل  وحينـا نجـده مرجحـا وجهـا مـن الوجـوه هذه األوجه دون ترجيح بينها،

وحينــا نجــده يضــعف مــن تلقــاء  تــرجيح أحــد ســابقيه أو نــاقال تضــعيفه وجهــا مــن الوجــوه،
د يعـد هـذا التضـعيف ترجيحـا وذلـك إذا مـا كـان الـوارد نفسه وجها من الوجوه اإلعرابية وق

  .فيه من الوجوه اإلعرابية وجهين فقط فتضعيف األول يعد ترجيحا للثاني والعكس

ـــــــوارد مـــــــن الوجـــــــوه اإلعرابيـــــــة فـــــــي اآليـــــــة أكثـــــــر مـــــــن  بخـــــــالف إذا ـــــان ال مـــــــا كــ
ــــــد اتخــــــذ  ــــــه فق ــــــه وعلي ـــــه بعين ــــــإن تضــــــعيف وجــــــه منهــــــا ال يعــــــد ترجيحــــــا لوجـ وجهــــــين ف

  : أشكال  نبرزها فيما يلي ةالتضعيف عند القرطبي أربعالترجيح و 

  ما ذكره القرطبي دون ترجيح بين األوجه:  المطلب األول 

ـــك قولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى  ��m��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A:ومــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــ

����O��N��M��L���Kl ١   

هـــــــو : ٢قـــــــال األخفـــــــش mMl: حيـــــــث قـــــــال القرطبـــــــي حـــــــول نصـــــــب كلمـــــــة 
عبــــدون مــــا ؛ أي ي هــــو منصــــوب بإيقــــاع الــــرزق عليــــه :٣وقــــال الفــــراء. بــــدل مــــن الــــرزق

  .٤ما ال يملك أن يرزقهم شيئا

ــــــــه تعــــــــالى  ــــــــك أيضــــــــا  قول �m��m���t��s��r��q��p��o��n : ومــــــــن ذل

v��u�wl٥.  

  :��m��ulحيث يقول القرطبي حول إعراب موقع جملة

                                                           

  .٧٣: النحل  ١
  .٢/٤١٨معاني القرآن ،  ٢
  .٢/١١٠معاني القرآن ،  ٣
  .١٢/٣٨٢تفسير القرطبي  ٤
  .١٦٥:  البقرة ٥



١٠٨ 

 

�m�mlـــــــــه�� ــــي موضـــــــــع رفـــــــــع باالبتـــــــــداء، و������m��p��o�l:   فـــــــــي قول  mpl فـــــ

ـــــى اللفـــــظ،  ـــــر القـــــرآن عل ـــــى، و" يتخـــــذون"ويجـــــوز فـــــي غي ـــــى المعن ـــــى  m��ulعل عل
ــــى الحــــال مــــن الضــــمير " يحــــبهم"المعنــــى، و ــــى اللفــــظ، وهــــو فــــي موضــــع نصــــب عل عل
�.١أي محبين، وٕان شئت كان نعتا لألنداد، أي محبوبة" يتخذ"الذي في  �

فقـــــد ذكـــــر القرطبـــــي فــــــي النصـــــين الســـــابقين وجهـــــين إعــــــرابيين فـــــي كـــــل نــــــص 
   .م يذكر أي فروق توحي بالترجيح بين األوجهولم يرجح بينهما ول

ــــرين ال يرجحـــــــــون بـــــــــين األوجـــــــــه  وال يعـــــــــد هـــــــــذا عيبـــــــــا فـــــــــأكثر النحـــــــــاة والمفســـــ
اإلعرابيـــــة إذا مـــــا تعـــــددت  فـــــي كثيـــــر مـــــن المواضـــــع وتقـــــل إلـــــى حـــــد بعيـــــد المــــــواطن 

  .التي يرجح فيها النحاة والمفسرون وجها على اآلخر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .١/٦القرطبي ،  ١



١٠٩ 

 

  :القرطبي وجها من الوجوه ما رجح فيه: المطلب الثاني 

��m���q��p��o��n��m��l��k��j��i����h���g:قولــــه تعــــالىمــــن ذلــــك  

s��rt��¢��¡�����~��}���|��{��z��y��x��w��v��u£����¥��¤

¨��§��¦©����́�³��²�������±��°�� �̄�®����¬��«��ªµ������»��º���¹����� �̧�¶l ١    

  :��������mªlحيث يقول القرطبي حول إعراب كلمة

هـل هـو ابتـداء كـالم مقطـوع ممـا قبلـه، �����m¬��«��ªlاختلف العلماء فـي " 
فالــذي عليــه األكثــر أنــه مقطــوع ممــا . أو هــو معطــوف علــى مــا قبلــه فتكــون الــواو للجمــع

إنكـم تصـلون هـذه اآليـة : ، قال أبـو نهيـك األسـدي" إال اهللا"قبله، وأن الكالم تم عند قوله 
�����mو ��m��́�³��²�������±��°��¯µ��lالراسـخين إال إلـى قـولهم وما انتهى علم . وٕانها مقطوعة

®l علــى هــذا خبــر��m�ªl�� وٕانمــا روي عــن مجاهــد أنــه نســق ...؛�m�����ª

lمعنـاه والراسـخون : واحـتج لـه بعـض أهـل اللغـة فقـال. على ما قبله وزعم أنهـم يعلمونـه��
وعامــة . نصــب علــى الحــال �m�®lفــي العلــم يعلمونــه قــائلين آمنــا؛ وزعــم أن موضــع

أهــل اللغـــة ينكرونــه ويســـتبعدونه؛ ألن العـــرب ال تضــمر الفعـــل والمفعــول معـــا، وال تـــذكر 
حـاال إال مــع ظهــور الفعــل؛ فــإذا لــم يظهــر فعـل فــال يكــون حــال؛ ولــو جــاز ذلــك لجــاز أن 

: عبــداهللا راكبــا، بمعنــى أقبــل عبــداهللا راكبــا؛ وٕانمــا يجــوز ذلــك مــع ذكــر الفعــل كقولــه: يقــال
حــاال لــه؛ فكــان قــول عامــة العلمــاء مــع " يصــلح"عبــداهللا يــتكلم يصــلح بــين النــاس؛ فكــان 

مساعدة مذاهب النحويين له أولى من قـول مجاهـد وحـده، وأيضـا فإنـه ال يجـوز أن ينفـي 
أال تـرى قولـه عـز . اهللا سبحانه شيئا عن الخلق ويثبته لنفسه ثم يكـون لـه فـي ذلـك شـريك

��_���`�m��[��Z����Y���X��W: وجل �̂�]��\l وقوله ٢ :�mÑ�����Ð����Ï��Î��Íl ٣ 

                                                           

 .٧: آل عمران  ١
 .٦٥: النمل  ٢
  .١٨٧: األعراف  ٣



١١٠ 

 

، فكان هـذا كلـه ممـا اسـتأثر اهللا سـبحانه بعلمـه ال  ١ �mj��i��h��g����fl: وقوله
ولــو كانــت الــواو ". ���©¤��¥��¦��§��¨�: "وكــذلك قولــه تبــارك وتعــالى. يشــركه فيــه غيــره

  ٢. فائدة" كل من عند ربنا: "للنسق لم يكن لقوله" والراسخون: "في قوله

علــى أنهــا مبتــدأ ���m�ªlفقــد رجــح القرطبــي الوجــه اإلعرابــي القائــل بــإعراب 
  .وذلك بتضعيفه الوجه الثاني نحويا ودالليا ولذا فهذا يعد ترجيحا بالتضعيف 

��ma��`����h��g��f���e��d��c��b:ومن ذلك أيضا قوله تعالى 

j��ik������q��p����o��n��m������ll ٣  

  :  " �h"حيث يقول القرطبي حول نوع 

العقــد، أي نكــاح آبــائكم الفاســد المخــالف لــدين : وقيــل. المــراد بهــا النســاء: قيــل" 
متعلقـة "  �e"فــ . الطبريوهو اختيار . اهللا؛ إذ اهللا قد أحكم وجه النكاح وفصل شروطه

ولـــو كـــان معنـــاه وال تنكحـــوا النســـاء الالتـــي نكـــح : قـــال. مصـــدر" ���c��b"و"  �a"بــــ 
فــالنهي علــى هــذا إنمــا وقــع علــى أال ينكحــوا ".  �h" "�o"آبــاؤكم لوجــب أن يكــون موضــع 

والـــدليل ".  �o"و" الـــذي"بمعنـــى "  �h"واألول أصـــح، وتكـــون . مثـــل نكـــاح آبـــائهم الفاســـد
المعنــى ،ومنــه اســتدلت علــى منــع نكــاح األبنــاء  عليــه أن الصــحابة تلقــت اآليــة علــى ذلــك

  ."٤حالئل اآلباء

  .موصولة وليست مصدرية " �b"فقد رجح القرطبي أن تكون 

  

                                                           

  .٨٨: القصص  ١
   . ٥/٢٦تفسير القرطبي ،  ٢
 .٢٢: النساء  ٣
   ٦/١٧٢القرطبي   ٤



١١١ 

 

  :ما نقل القرطبي فيه ترجيحا عن غيره: المطلب الثالث 

ويعــد هــذا ترجيحــا منــه بالســكوت حيــث ال يوجــد اعتــراض عليــه وال يضــعفه،ومن 
��m����Q��P��O���[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R:ذلك قولـه تعـالى

\l ١.  

: فـــــــي نصـــــــبه وجهـــــــان �m��Wlحـــــــول إعـــــــراب كلمـــــــة  حيـــــــث قـــــــال القرطبـــــــي
ــــــى اشــــــتعل :  أحــــــدهما ــــــال  .٢؛ وهــــــذا قــــــول األخفــــــش شــــــاب: أنــــــه مصــــــدر ألن معن وق
ــــز: ٣الزجــــاج ــــى التميي ــــى أل:  النحــــاس. وهــــو منصــــوب عل ــــول األخفــــش أول نــــه مشــــتق ق

ــــن فعـــــــل فالمصـــــــدر أولـــــــى بـــــــه تـــــــرجيح النحـــــــاس لـــــــرأي األخفـــــــش ولـــــــم فقـــــــد نقـــــــل  .٤ مــ
  .يعارض هذا الترجيح مما قد يعد ترجيحا من القرطبي كذلك 

��°��±����m:ومــــن ذلــــك أيضـــــا قولــــه تعـــــالى   �̄����®��¬��«��ª��©��¨

��Á�����À��¿��¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²

����Ä��Ã��Âlو :حيـــث قـــال القرطبـــي  ٥ "À�� " بـــدل مـــن "º�� " بـــدل النكـــرة مـــن
وهــو  : " قــال ابــن عطيــة. حــال"  À: " وقيــل. المعرفــة، وكــرره لفائــدة الصــفة بالوحدانيــة

  .٦"؛ ألن الغرض إثبات حال الوحدانية  قول حسن

ولـــم يعـــارض هـــذا التـــرجيح ممـــا قـــد يعـــد ترجيحـــا مـــن  ابـــن عطيـــةفقـــد نقـــل تـــرجيح 
  .القرطبي كذلك 

                                                           

 .٤: مريم  ١
 .٢/٤٣٧معاني القرآن ،  ٢
  .٣/٣١٩معاني القرآن وٕاعرابه ،  ٣
 .٤٠٩/ ١٣تفسير القرطبي  ٤
 .١٣٣البقرة  ٥
  .٢/١٤٢القرطبي   ٦



١١٢ 

 

ويعـــــد هـــــذا ؛  غيـــــرهمـــــا نقـــــل فيـــــه تضـــــعيفا عـــــن : المطلـــــب الرابـــــع 
  :ترجيحا للوجه الذي لم يضعف

�����mc��b����a: ذلــك قولــه تعــالى ومــن �̀�_��^d��h��g��f��ei����j

w��v�����u��t��s��r��q��p��o��n���m��l��kx��l ١ � �

  "�j"حيث  قال القرطبي حول إعراب كلمة 

"�m��l��k��j  " ابتــداء"���o��n " عطــف علــى"�j " "���q��p "

ـــى  ـــى " ����m��l" "���t��s��r"عطـــف عل ������u"، وخبـــر االبتـــداء " �j"عطـــف عل

w��vx�� "وهــو الصــحيح، . أي أعظــم إثمــا مــن القتــال فــي الشــهر الحــرام، قالــه المبــرد وغيــره
" وكفــر بــه: "، وقيــل_أي بــاهللا_ " وكفــر بــه. "لطــول منــع النــاس عــن الكعبــة أن يطــاف بهــا

أي أعظـم عقوبـة عنـد اهللا مـن القتـال " وٕاخراج أهله منه أكبـر" _أي بالحج والمسجد الحرام_
عطف على الهاء في " والمسجد". "كبير"عطف على " صد: "وقال الفراء. في الشهر الحرام

وذلـك خطـأ، ألن المعنـى : قـال ابـن عطيـة. ، فيكـون الكـالم نسـقا متصـال غيـر منقطـع٢"به"
، ويجــيء مــن ذلــك أن "كبيــر"ا علــى أي بــاهللا عطــف أيضــ" وكفــر بــه: "يســوق إلــى أن قولــه

ومعنـى اآليـة علـى قـول . إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند اهللا، وهـذا بـين فسـاده
إنكم يا كفار قـريش تسـتعظمون علينـا القتـال فـي الشـهر الحـرام، ومـا تفعلـون أنـتم : الجمهور

 -أهـل المسـجد منـه من الصد عـن سـبيل اهللا لمـن أراد اإلسـالم، ومـن كفـركم بـاهللا وٕاخـراجكم
  .٣أكبر جرما عند اهللا -كما فعلتم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه 

  .فقد نقل تضعيف ابن عطية لوجه العطف الذي ذكره الفراء معتمدا على حجة داللية

                                                           

  .٢١٧: البقرة  ١
 .١٢٤/ ١ معاني القرآن ، ٢
، ومعاني القرآن  ١/٣٠٨،  وٕاعراب القرآن ، النحاس ،  ١/٩٤، مشكل إعراب القرآن   ٣/٤٢٦تفسير القرطبي ، ٣

 .١/٢٠٩وٕاعرابه 



١١٣ 

 

����me������d��c��b��a:وأيضا قوله تعالى �̀�_��^f����h��g
s��r��q��p���o��n��m��l��k����j��it������x��w��v��ul ١� �

  ):n(حيث  قال القرطبي حول موقع الضمير 

هــو ضــمير األحــد المتقــدم، التقــدير مــا أحــدهم بمزحزحــه، : ، فقيــل" �n"اختلــف النحــاة فــي "
هــو ضــمير التعميــر، : فاعــل بمزحــزح وقالــت فرقــة" ���s��rt. "وخبــر االبتــداء فــي المجــرور

بدل من التعمير علـى هـذا " ���s��rt"المجرور، والتقدير وما التعمير بمزحزحه، والخبر في 

  .عماد"  �n: "وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت. القول

�: "وفيــــه بعــــد، فــــإن حــــق العمــــاد أن يكــــون بــــين شــــيئين متالزمــــين، مثــــل قولــــه: قلــــت    
�m�«��ª±��°�� �̄�®���¬lــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢ �m��R���Q��P��O��S:ه، وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Tlـــــل. ونحـــــو ذلـــــك ٣ ـــــا: "وقي �"اســـــمها، والخبـــــر فـــــي "  �n"عاملـــــة حجازيـــــة، و" م
o "، وقالـــــــت طائفـــــــة" :�n  "وفيـــــــه بعـــــــد، : ابـــــــن عطيـــــــة. ضـــــــمير األمـــــــر والشـــــــأن

  . ٤فإن المحفوظ عن النحاة أن يفسر بجملة سالمة من حرف جر

فقــــد نقــــل التضــــعيف  ألحــــد األوجــــه عــــن ابــــن عطيــــة وســــكت عنــــه ممــــا يــــدل علــــى اتفاقــــه 
  .مع هذا التضعيف

  

  

  

                                                           

 .٩٦: البقرة  ١
  .٣٢: األنفال  ٢
  .٧٦: الزخرف  ٣
  ، ٢/٢٦١تفسير القرطبي ،  ٤



١١٤ 

 

  لخامسالمبحث ا

  الترجيح والتضعيف عند القرطبيعوامل 
  

  وفيه خمسة مطالب

  الترجيح والتضعيف بناء على القواعد النحوية : المطلب األول

  الترجيح بناء على الداللة الداخلية للنص :المطلب الثاني 

  الترجيح بناء على الداللة الخارجية للنص :المطلب الثالث 

  اعتمادا على إحدى القراءات الترجيح والتضعيف : المطلب الرابع

  الترجيح والتضعيف اعتمادا على الجانب العقدي:  المطلب الخامس

  

  

  

  

  

  

  



١١٥ 

 

ـــع تعـــــــــدد األوجــــــــه اإلعرابيــــــــة عنـــــــــد القرطبــــــــي فــــــــي كتابـــــــــه  باســــــــتعراض مواضـــــ
الجـــــامع ألحكـــــام القـــــرآن والتـــــي قـــــام فيهـــــا بتـــــرجيح أو تضـــــعيف أحـــــد األوجـــــه اإلعرابيـــــة 
؛ نالحــــظ أنــــه قــــد تعــــددت العوامــــل التــــي ينبنــــي عليهــــا ترجيحــــه أو تضــــعيفه ، مــــا بــــين 

ـــــة بمختلـــــف أشـــــكالها ، ســـــواء كانـــــت ـــــة  القاعـــــدة النحويـــــة ، والدالل ـــــة المفـــــرد متداخل دالل
مــــــع الوظيفــــــة النحويــــــة ، فيمـــــــا يعــــــرف بــــــالمعنى النحـــــــوي الــــــداللي ، أو كانــــــت داللـــــــة 
ـــــي تعـــــرف بداللـــــة  ـــــت داللـــــة الســـــياق الخـــــارجي ، الت ـــــنص ، أو كان ـــــداخلي لل الســـــياق ال

  . المقام ، أو الحال

  :وتفصيل ذلك فيما يأتي 

  النحوية الترجيح و التضعيف بناًء على القواعد : المطلب األول 

ـــــــــــك قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى  �mF��E��D��C��B��AG����J��I��H: ومــــــــــــــن ذلـــ
L��KM�����Q��P�������O��Nl ١.  

مـــــــائال عـــــــن األديـــــــان المكروهـــــــة إلـــــــى الحـــــــق " L":  حيـــــــث قـــــــال القرطبـــــــي
ـــــه الزجـــــاج ـــــع . ٢ديـــــن إبـــــراهيم، وهـــــو فـــــي موضـــــع نصـــــب علـــــى الحـــــال، قال أي بـــــل نتب

ــــة إبــــراهيم فــــي هــــذه الحالــــة هــــو منصــــوب علــــى أعنــــي، : ســــليمانوقــــال علــــي بــــن . مل
  .٣والحال خطأ، ال يجوز جاءني غالم هند مسرعة

إمـــــــا أن تكـــــــون حـــــــاال أو تكــــــــون "L"أورد القرطبـــــــي وجهـــــــين  لنصــــــــب فقـــــــد 
ــــديره  ــــه لفعــــل محــــذوف تق ــــئ :مفعــــوال ب ــــاني بتخطي ــــي الوحــــه الث ــــد رجــــح القرطب ــــي وق أعن

اســـــتند عليهـــــا  الوجــــه األول نقـــــال عــــن األخفـــــش وٕان لـــــم يوضــــح القاعـــــدة النحويـــــة التــــي
  .جاءني غالم هند مسرعة: واكتفى بالتمثيل لها  بقوله ال يجوز

                                                           

 .١٣٥: البقرة  ١
  .١/٢١٣معاني القرآن وٕاعرابه  ٢
 .٢/٤١٤ القرطبي ، ٣



١١٦ 

 

  .وٕانما يقصد القرطبي عدم جواز مجئ الحال من صاحبه المضاف إليه

وبتقصـــــــي المواضـــــــع التـــــــي أشـــــــار المفســـــــرون ، أو النحـــــــاة ، ومعربـــــــو القـــــــرآن 
ـــى أنهـــا قـــد تعـــرب حـــاال مـــن المضـــاف إليـــه ، نالحـــظ أنهـــا ســـتة القـــرآن مواضـــع فـــي  إل

ـــــــــــه تعـــــــــــالى  الكـــــــــــريم ، وهـــــــــــي  �mF��E��D��C��B��AG�����������K��J��I��H:قول
LM�����Q��P�������O��Nl ١.  

  .٢ �m�����º���¹��¸��¶��µ��´��³��²��±��°l :قوله تعالى و 

��m����»��º��¹: وقوله تعالى  �̧��¶��µ�� �́�³��²l ٣.   

��m|��������{��z��y��x�����w��v��u}������a:  وقوله تعالى �̀�����_��~l ٤.  

  .٥ �m����Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��Ol:  وقوله تعالى

ــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــالى �m��A�����H��G��F�������E��D��C��B�K��J��IL������M:  وقولـ
R���Q��P��O��NS��[��Z��Y��X��W���V��U��T\��

^��]_����c���b��a���`l ٦.  

اآلخـــــر لـــــم يتعـــــرض لـــــه فـــــنالحظ أن القرطبـــــي قـــــد تعـــــرض لبعضـــــها والـــــبعض  
  .، لكنه لم يعرب هذه المواضع حاال فيما تعرض له 

وبتتبـــع مـــا قالـــه القرطبـــي فـــي المواضـــع الســـتة، وٕاعـــراب الكلمـــات التـــي اخُتلـــف 

                                                           

  .١٣٥: البقرة  ١
 .٤٧: الحجر  ٢
  .٦٦: الحجر  ٣
 .١٢٣: النحل  ٤
 .٤: الشعراء  ٥
 .١٢: الحجرات  ٦



١١٧ 

 

ــــــى إعــــــراب كلمــــــة  ــــــم يشــــــر إل ــــــه ل ــــــة) «(حــــــول كونهــــــا حــــــاال ، نجــــــد أن   فــــــي اآلي

ـــة إلـــى أّن  ، بينمـــا أشـــار٢فـــي اآليـــة الخامســـة) Y(، وال إلـــى إعـــراب كلمـــة  ١الثالث
فــي اآليـة الثانيــة حــال ، ولـم يــذكر صــاحبها ، ولـم يشــر إلــى أيــة ) º(إعـراب كلمــة 

توجيهـــات أخـــرى إلعـــراب الكلمـــة ، وال إلـــى الخـــالف حـــول مجـــيء الحـــال مـــن المضـــاف 

فــي اآليــة األولــى، فأشــار إلــى أنهــا حــال ، وذكــر بصــيغة ) L(أمــا فــي كلمــة . ٣إليــه
فعـــل محـــذوف ؛ ألنـــه يقـــل مجـــيء الحـــال مـــن التمـــريض رأي بعضـــهم بأنهـــا مفعـــول بـــه ل

حـــال مـــن ) L(أمـــا فـــي اآليـــة الرابعـــة فقـــد ذكـــر القرطبـــي أن كلمـــة . ٤المضـــاف إليـــه
مكــي بــن أبــي (، ونقــل رأي ) y(، وهــو مضــاف إليــه ، أو مــن الضــمير فــي ) }(

؛ ألنـه مضـاف إليـه ، والحـال ) }(حـاال مـن ) L(أنـه ال يجـوز أن تكـون ) طالب
  .إليهتمتنع من المضاف 

�٥)األخ (أو ) اللحم ( حاال لكنه جعل صاحبها ) َمْيًتا ( بينما أعرب كلمة  �

ثــــم أوضــــح القرطبـــــي موقفــــه مــــن تلـــــك القضــــية بجــــالء ، حيـــــث قــــال إّن الحـــــال 
ـــــ ح القرطبـــــي الوجـــــه الثـــــاني بتخطيـــــئ الوجـــــه األول نقـــــال عـــــن األخفـــــش خطـــــأ ، وقـــــد رج

واكتفـــــى بالتمثيـــــل لهـــــا  بقولـــــه ال وٕان لـــــم يوضـــــح القاعـــــدة النحويـــــة التـــــي اســـــتند عليهـــــا 
  .٦ جاءني غالم هند مسرعة: يجوز

  .وٕانما يقصد القرطبي عدم جواز مجئ الحال من صاحبه المضاف إليه

                                                           

 .٥/٣٠٦القرطبي ١
 .٦/٤٧٠القرطبي ٢
 .٥/٢٩٦القرطبي  ٣
 .١/٣٥٩القرطبي  ٤
 .٨/٢٢القرطبي  ٥

 ٢/٤١٤القرطبي ، ٦



١١٨ 

 

ـــــد ذلـــــك إعرابـــــه  فـــــدل ذلـــــك علـــــى أنـــــه ال ُيِجيـــــز مجـــــيء الحـــــال مـــــن المضـــــاف إليـــــه وأك
 ، فلــــــو كــــــان ُيجيــــــز مجــــــيء الحــــــال مــــــن) اللحــــــم ( لكلمــــــة ميتــــــا علــــــى أنهــــــا حــــــال لـــــــ 
  ).اللحم ( المضاف إليه لما أعربها حاال من 

ــــه تعــــالى ــــك أيضــــا قول ��m���W��V��U��T��S��R��Q:ومــــن ذل
��d����c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z���Y��X

f���eg��l ١  

خبـــــره، " ����d"مبتـــــدأ وهـــــو كنايـــــة عـــــن اإلخـــــراج، و"  �n: "يقـــــول القرطبـــــي حيـــــث 
وٕان شئت كان كنايـة عـن الحـديث والقصـة، والجملـة التـي بعـده "  �n"بدل من " f"و

خبـره، والجملـة "  �d"و. مبتـدأ ثـان"f" فــ . خبره، أي واألمـر محـرم علـيكم إخـراجهم
ويجــوز أن . ضــمير مــا لــم يســم فاعلــه يعــود علــى اإلخــراج"  �d"، وفــي " �n"خبــر عــن 

، والجملـة "����d"سـد خبـر مفعـول مـا لـم يسـم فاعلـه يسـد م" f"مبتدأ، و" ����d"يكون 
ن عمـاد، وهـذا عنـد البصـريين خطـأ ال معنـى لـه، أل"  �n"وزعم الفـراء أن ".  �n"خبر عن 

  ٢العماد ال يكون في أول الكالم

ــــي الــــــنص الثــــــاني ضــــــعف كــــــون الضــــــمير ضــــــمير فصــــــل بنــــــاء علــــــى  فنــــــراه فــ
ــــــــداء بضــــــــمير  ــــــــدهم االبت ــــــوز عن ــــــــة حســــــــب مــــــــذهب البصــــــــريين،إذ ال يجــ قاعــــــــدة نحوي

  .٣ويجب توسطه بين معرفتين الفصل ،

  

  

  
                                                           

 .٨٥: البقرة  ١
 .٢/٢٤١سير القرطبي فت ٢

 . ٢٦١/ ٢تفسير القرطبي ،  ٣



١١٩ 

 

  ناًء على الداللة الداخلية للنص الترجيح ب:  المطلب الثاني 

متداخلــــة مــــع داللــــة الوظيفــــة النحويــــة  ةوقــــد يكــــون هــــذا باســــتخدام الداللــــة المفــــرد
  . التي تشغلها ، أو بداللة التركيب بوجه عام

��m��I��H���G��F��E��D��C��B��A:ومـــــــن ذلـــــــك قولـــــــه تعـــــــالى

��R��Q��P���O��N��M��L�����������K��Jl ١   

  ) :H(و) E(حيث يقول القرطبي حول إعراب كلمتي 

"�E  "مفعــــول مــــن أجلــــه" .�H  "وقــــال مكــــي فــــي المشــــكل. عطــــف عليــــه :
أنــه مفعــول " تثبيتــا"وهــو مــردود، وال يصــح فــي : قــال ابــن عطيــة. ٢كالهمــا مفعــول مــن أجلــه

نصب على المصـدر فـي موضـع "  �E"و. أجله، ألن اإلنفاق ليس من أجل التثبيتمن 
الحال، وكان يتوجـه فيـه النصـب علـى المفعـول مـن أجلـه، لكـن النصـب علـى المصـدر هـو 

  .٣" �H"الصواب من جهة عطف المصدر الذي هو 

 حــاال ال مفعــوال ألجلــه ألن معنــى تثبيتــا فــي هــذا الســياق ال) E(فــرجح القرطبــي كــون 
التثبيـت لـيس هـدفا لإلنفـاق وٕانمـا هـو حالـة المنفـق  نحيـث إ ؛ يجوز أن يكون مفعوال ألجلـه
لجــاز أن تكــون مفعــوال  ؛ ) تثبيتــا ألنفســهم :(ولــو كــان الجملــة أنــه مثبــت مــن عنــد نفســه ،

مفعـوال ألجلـه إذا  وقـد رأى العكبـري جـواز كونهـا إذ التثبيـت عندئـذ هـدف لإلنفـاق ، ألجله ،
بمعنـى الـالم وهـذا هـو المعنـى النحـوي أو ) ���J��I ( :فـي قولـه تعـالى) I(اعتبرنا أن 

  .المعنى والوظيفة النحوية  ما يسمى بالجديلة بين

  

  

                                                           

  .٢٦٥: البقرة  ١
 .١/١٤٠مشكل إعراب القرآن    ٢

  .،٣٣٤، ٤/٣٣٣تفسير القرطبي ، ٣ 



١٢٠ 

 

  جيح بناًء على الداللة الخارجية التر :   ثالثالمطلب ال

جملــة العناصــر  ":وهــو مــا يســمى بالســياق الخــارجي ، أو داللــة المقــام ، والمقــام هــو       
، وبــذلك يمكــن القــول إن المقــام هــو كــل العناصــر  "غيــر اللغوّيــة المكّونــة للموقــف الكالمــي

  . الخارجة عن النص ، التي تؤدي مع داللة المفرد والجملة إلى إيصال المعنى وتوضيحه

ــــــن ذلــــــــــك قولــــــــــه تعــــــــــالى        �����mc��b����a:ومــــ �̀�_��^d��h��g��f��ei��

�l��k��j��u��t��s��r��q��p��o��n���mw��vl ١  

  :) j(حول إعراب كلمة  حيث يقول القرطبي 

"  �j"عطـــــــــــــف علـــــــــــــى " ���o��n"ابتـــــــــــــداء " ����m��l��k��j: "قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى
ـــــــــى " والمســـــــــجد الحـــــــــرام" ـــــــــى " ���t��s��r" "ســـــــــبيل اهللا"عطـــــــــف عل �"عطـــــــــف عل

j " وخبــــــــر االبتــــــــداء ،"�w��v�����ux�� "الشــــــــهر  أي أعظــــــــم إثمــــــــا مــــــــن القتــــــــال فــــــــي
ــــــرد وغيــــــره ــــــاس عــــــن الكعبــــــة أن  وهــــــو الصــــــحيح، لطــــــول منــــــع. الحــــــرام، قالــــــه المب الن

جد أي بــــــــــالحج والمســــــــــ" ���o��n: "أي بــــــــــاهللا، وقيــــــــــل" ���o��n. "يطــــــــــاف بهــــــــــا
ـــــد اهللا مــــــن القتــــــال فــــــي الشــــــهر " ������u��t��s��r. "الحــــــرام أي أعظــــــم عقوبــــــة عنـ
عطـــــف علـــــى الهـــــاء " والمســـــجد". "���hi"عطـــــف علـــــى "  �j: "راءوقـــــال الفـــــ. الحـــــرام

ـــالم نســـــــقا متصـــــــال غيـــــــر منقطـــــــع"���o"فـــــــي  وذلـــــــك : قـــــــال ابـــــــن عطيـــــــة. ، فيكـــــــون الكــــ

ــــــــهخطــــــــأ، ألن ا ــــــــى أن قول ــــــــى يســــــــوق إل ــــــــاهللا عطــــــــف أيضــــــــا " ���o��n: "لمعن أي ب

ــــى  ــــر عنــــد "���hi"عل ــــر مــــن الكف ، ويجــــيء مــــن ذلــــك أن إخــــراج أهــــل المســــجد منــــه أكب
إنكــــــم يــــــا كفــــــار قــــــريش : قــــــول الجمهــــــور ومعنــــــى اآليــــــة علــــــى. اهللا، وهــــــذا بــــــين فســــــاده

تســــتعظمون علينــــا القتــــال فــــي الشــــهر الحــــرام، ومــــا تفعلــــون أنــــتم مــــن الصــــد عــــن ســــبيل 

                                                           

 .٢١٧: البقرة  ١



١٢١ 

 

ـــــتم  ـــــه، كمـــــا فعل ـــــاهللا وٕاخـــــراجكم أهـــــل المســـــجد من اهللا لمـــــن أراد اإلســـــالم، ومـــــن كفـــــركم ب
  ."١. برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه أكبر جرما عند اهللا

ــــد رجــــح القرطبــــي    الوجــــه األول بتخطيئــــه الوجــــه  ـــــنقــــال عــــن ابــــن عطيــــة  ـــــ وق
أن القتــــــــال فــــــــي : األول : الثــــــــاني ؛ وذلــــــــك ألن وجــــــــه العطــــــــف ينــــــــتج عنــــــــه أمــــــــران 

ــــــاني ــــــر ، والث ــــــر ، : الشــــــهر الحــــــرام كف ــــــر مــــــن الكف ــــــه أكب أن إخــــــراج أهــــــل المســــــجد من
واألمـــــــران معلـــــــوم فســـــــادهما ؛ فالقتـــــــال فـــــــي الشـــــــهر الحـــــــرام معصـــــــية ولـــــــيس كفـــــــرا ، 

ــــــيس أك ــــــه ل ــــراج أهــــــل المســــــجد من ــــــر وٕاخــ ــــــالكفر والشــــــرك همــــــا أكب ـــــر ، ف ــــــر مــــــن الكفـ ب
  . ٢الكبائر ، وهذا مفهوم من اآليات واألحاديث العديدة في هذا الصدد

ــــة معصــــــية ، وهــــــذا يتعــــــارض مــــــع  فــــــدل ذلــــــك علــــــى أن الكفــــــر والشــــــرك أكبــــــر مــــــن أيــ
  .المعنى الذي يفيده  توجيه العطف ؛ ولذا خطأه ابن عطية

رجيحـــــه توجيـــــه المبتـــــدأ علـــــى ويتضـــــح ممـــــا ســـــبق أن القرطبـــــي لـــــم يعتمـــــد فـــــي ت
حجـــــة نحويـــــة ، فكـــــال التـــــوجيهين جـــــائز نحويـــــا ، وال يمنـــــع منـــــه مـــــانع ، ولكنـــــه اعتمـــــد 
علــــــى حجـــــــة دالليـــــــة ، مســــــتخدما داللـــــــة الســـــــياق الخــــــارجي ، حيـــــــث اســـــــتخدم دالالت 

  .آيات أخرى ، وأمور معلومة من الدين في تخطيئ توجيه العطف

  

  

  

  

                                                           

  . ٣/٤٢٦تفسير القرطبي ، ١
أما كون القتال في المسجد الحرام معصية وليس كفرا ، فمعلوم من كتب الفقه، وأما كون القتال ليس كفرا ، وأن   ٢

أن  إن اهللا ال يغفر: "ن قوله تعالى الكفر هو أكبر الكبائر ، وٕاخراج أهل المسجد منه ليس أكبر منه ، فمعلوم م
 الشرك باهللا: اجتنبوا السبع الموبقات : "صلى اهللا عليه وسلم وقوله ]. ٣٨: النساء  " [يشرك به ويغفر ما دون ذلك

ودائما ما يتصدر الشرك قائمة الكبائر في األحاديث النبوية ، وأيضا هو أمر مفهوم . ٦/٧٢١فتح الباري ...." 
 .ساسبداهة ، فمخالفة أي جزئية من جزئيات أي ديانة أو عقيدة ، ليس أكبر من تلك الديانة أو العقيدة من األ
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  اعتمادا على إحدى القراءات ضعيف الترجيح والت:   رابعالمطلب ال

 ح القرطبي أحد األوجه اإلعرابية  معتمـدا علـى توافـق المعنـى المترتـب علـى هـذا وقد يرج
  . الوجه اإلعرابي مع معنى قراءة واردة لآلية ، ولو كانت شاذة

  )¤��(حول كلمة ومن ذلك ما أورده القرطبي 

  ١ �m¥��¤��£��¢¦���l:  في قوله تعالى

ـــــال  ـــــث ق ـــــاء فـــــي : " القرطبـــــي حي ـــــوة برفـــــع الت ـــــو حي ـــــرأ الشـــــعبي وأب ، "العمـــــرة"ق

بنصـــــب التـــــاء، وهـــــي تـــــدل " ¤���"وقـــــرأ الجماعـــــة . عـــــدم الوجـــــوبوهـــــي تـــــدل علـــــى 
ــــى البيــــت هللا"وفــــي مصــــحف ابــــن مســــعود . علــــى الوجــــوب " وأتمــــوا الحــــج والعمــــرة إل

  .٢"وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت"عنه و 

ـــــراءة  ـــــد اســـــتدل القرطبـــــي بق ـــــى قـــــراءة وق ـــــى صـــــحة معن شـــــاذة البـــــن مســـــعود عل
  .والتي تقتضي وجوب العمرة ، النصب

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .١٩٦: البقرة  ١
 .٣/٢٦٩تفسير القرطبي  ٢
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  ضعيف اعتمادا على الجانب العقدي الترجيح والت:  س خامالمطلب ال

ــــر ؛ بنــــــاء علــــــى المــــــذهب الــــــذي  وقــــــد يــــــرجح القرطبــــــي وجهــــــا نحويــــــا علــــــى آخــ
الفارســـــــي ، فنـــــــرى الزمخشـــــــري ، أو . يعتنقـــــــه ، وكـــــــذلك يفعـــــــل الكثيـــــــر مـــــــن المفســـــــرين

يمــــيالن إلــــى توجيهــــات تــــتالءم مــــع مــــذهبهم االعتزالــــي ، وآخــــرون يميلــــون إلــــى أوجـــــه 
ــــى مــــذهب أهــــل الســــنة ــــاًء عل ــــان يميــــل . إعرابيــــة  بن ــــان فــــي بعــــض األحي ــــا حي ونجــــد أب

  . ١إلى وجه  معين ؛ لتالؤمه مع مذهبه الظاهري

أى لفظـًا فالزمخشري يحذو حذو أسـتاذه األخفـش فـي خدمـة فكـر المعتزلـة ، فـإذا ر 
ـــة أْن يبطـــل المعنـــى  ـــك مـــن قـــدرة عقلي ال يتفـــق ظـــاهره مـــع معتقـــده ، حـــاول بكـــل مـــا يمل

ّول قوَلـــه ؤ الظــاهر ، وأن يثبـــت للفـــظ معنـــى مــن معـــاني المعتزلـــة يحملـــه عليــه ، فنجـــده يـــ

ـــــل ��٢ �m��¥��¤��£���¢��¡���l: تعـــــالى  ـــــول تأوي ـــــش فيق ـــــاهم أمـــــر : األخف فأت

 ��m��������O��N������M���L����K����J��Il:وكــذلك كــان حالــه فــي تفســير قولــه تعــالى .٣اهللا

فاختصاصــه بنظــرهم إليــه لــو … تنظــر إلــى ربهــا خاصــة ال تنظــر إلــى غيــره ( : ل يقــو ٤
محــال ، فوجــب حملــه علــى معنــى يصــح معــه االختصــاص ، والــذي : كــان منظــورًا إليــه 

: تريـد معنـى  ،ي أنا إلى فالن نـاظر مـا يصـنع بـ : يصح معه أن يكون من قول الناس 
 .٥التوقع والرجاء 

                                                           

أشار الكثير من كتب التراجم إلى أنه كان يعتنق المذهب الظاهري ، وقيل أنه تركه واتبع المذهب الشافعي في  ١
، و شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ابن العماد ،  ٢/٢٤٩انظر طبقات القراء ،  ابن الجزري  ، . نهاية حياته

، و المختار المصون من أعالم القرون  ٢٨٠ ، ونكت الهميان في نكت العميان ، الصفدي ، ص ٢٥٤:  ٨/٢٥١
 . ٢٣٨:  ٢/٢٣٤، محمد بن موسى ، 

  . ٢الحشر  ٢
  . ٤/٤٩٩الكشاف  ٣
  .٢٣، ٢٢:ا��� "�  ٤
  . ٤/٦٦٣الكشاف  ٥
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) نـــــاظرة( يتبـــــين لنـــــا أّن الزمخشـــــري حـــــاول أْن يـــــتخلص مـــــن المعنـــــى الظـــــاهري لكلمـــــة 
  . ١ألنه ال يتناسب مع معتقده االعتزالي الذي ال يجوز رؤية اهللا

ــــــــد تعرضــــــــه إلعــــــــراب كلمــــــــة  ــــــــول m���clوأمــــــــا الفارســــــــي عن ــــــــي ق  اهللا ف
��m�������{��z��y��x��w��v��u����t��s��r��q:تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

��d����c��b��a�� �̀�_��~��}��|l� ل عنــــــــــــــه ابــــــــــــــن و فيقــــــــــــــ:  ٢

" زيـــــــدا ضـــــــربته " إنـــــــه مـــــــن بـــــــاب " ���d����c" وقـــــــول الفارســـــــي فـــــــي  :"هشـــــــام
ــــي هــــذا البــــاب شــــرطه أن يكــــون مختصــــا  ابــــن الشــــجرىواعترضــــه  بــــأن المنصــــوب ف

ــــف علــــــى مــــــا قبلــــــه، وابتــــــدعوها صــــــفة، : ليصـــــح رفعــــــه باالبتــــــداء، والمشــــــهور أنــــــه عطــ
اآليــــة علــــى والبــــد مــــن تقــــدير مضــــاف، أي وحــــب رهبانيــــة، وٕانمــــا لــــم يحمــــل أبــــو علــــى 

�."٣ن ما يبتدعونه ال يخلقه اهللا عز وجلأل: ذلك العتزاله، فقال �

�m�ß��Þ���à:  فـــي قولـــه تعـــالى) كـــل(أورده القرطبـــي حـــول كلمـــة ومثـــال ذلـــك مـــا 

��â��ál حيث يقول ٤ :  

وقــــــرأ . بالنصــــــب" كــــــل"قــــــراءة العامــــــة  " �m���â��á��à�����ß��Þl: "قولــــــه تعــــــالى
ومـــــن نصـــــب فبإضـــــمار فعـــــل وهـــــو اختيـــــار . بـــــالرفع علـــــى االبتـــــداء" كـــــل"أبـــــو الســـــمال 

تطلــــــب الفعــــــل فهــــــي بـــــــه أولــــــى، والنصــــــب أدل علــــــى العمــــــوم فـــــــي  "إن"الكــــــوفيين؛ ألن 
ــــــا "  �á"المخلوقــــــات هللا تعــــــالى؛ ألنــــــك لــــــو حــــــذفت  المفســــــر وأظهــــــرت األول لصــــــار إن

                                                           

 ٦٤المائدة   ٦٨٨ـ  ١/٦٨٧،  ٧٧آل عمران   ٤٠٤ـ  ١/٤٠٣،  ٢٤٥البقرة   ١/٣١٩: وللمزيد ينظر الكشاف  ١
  .إذ بدت فيها نزعته االعتزالية واضحة جلية 

٢  �$� .٢٧: ا�%

مغني اللبيب عن كتب األعاريب أبو محمد عبد اهللا  جمال الدين بن يوسف بن أحمد ،  ٢١٠، ٦/٢٠٩المغني   ٣
لمكتبة العصرية م ، ا ١٩٩١، ٤عبداهللا بن هشام األنصاري المصري تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، ط بن 

  .، صيدة ،  بيروت
  .٤٩: القمر  ٤
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وال يصــــــح كــــــون خلقنــــــاه صــــــفة لشــــــيء؛ ألن الصــــــفة ال تعمــــــل . خلقنــــــا كــــــل شــــــيء بقــــــدر
  .فيما قبل الموصوف، وال تكون تفسيرا لما يعمل فيما قبله

نة أن اهللا ســبحانه قــدر األشــياء؛ أي علــم مقاديرهــا وأحوالهــا وأزمانهــا الــذي عليــه أهــل الســ
قبل إيجادها، ثم أوجد منهـا مـا سـبق فـي علمـه أنـه يوجـده علـى نحـو مـا سـبق فـي علمـه، 
فــال يحــدث حــدث فـــي العــالم العلــوي والســـفلي إال وهــو صــادر عـــن علمــه تعــالى وقدرتـــه 

نــوع اكتســاب ومحاولــة ونســبة وٕاضــافة،  وٕارادتــه دون خلقــه، وأن الخلــق لــيس لهــم فيهــا إال
وأن ذلك كله إنمـا حصـل لهـم بتيسـير اهللا تعـالى وبقدرتـه وتوفيقـه وٕالهامـه، سـبحانه ال إلـه 

ن والسـنة، ال كمـا قالـت القدريـة وغيـرهم مـن آوال خالق غيره؛ كما نـص عليـه القـر إال هو، 
  . أن األعمال إلينا واآلجال بيد غيرنا

فــــــق مـــــــع اعتقــــــاده ومذهبــــــه الســـــــني  وهــــــو قـــــــراءة فقــــــد رجــــــح القرطبـــــــي مــــــا يتوا
  .صفة وٕانما هي مفسر) خلقناه(وأال تكون جملة ) كل(النصب في 

 والــــــــذين القدريــــــــة بعــــــــض مــــــــذهب مــــــــع يتفــــــــق الــــــــذي اآلخــــــــر الوجــــــــه وضــــــــعف
 القائـــــــل الوجـــــــه معهـــــــم فيتمشـــــــى كالكواكـــــــب اهللا لغيـــــــر شـــــــياءاأل بعـــــــض خلـــــــق ينســـــــبون
ـــــــع  بكـــــــون ـــــــة موق ـــــــاه" جمل ـــــــى صـــــــفة" خلقن ـــــــاه شـــــــيء كـــــــل أن والمعن  بقـــــــدر فهـــــــو خلقن

ــــــى فيحتمــــــل ــــــم أشــــــياء هنــــــاك يكــــــون أن المعن ــــــق وهــــــو اهللا يخلقهــــــا ل  مــــــذهب مــــــع يتواف
  .االختيارية نفسه ألفعال خالق العبد بأن القائل المعتزلة

مفعـــوال بـــه لفعـــل " كـــل"أمـــا الوجـــه اآلخـــر الـــذي يتوافـــق مـــع مـــذهب أهـــل الســـنة أن تكـــون 
 يحتمــل أن يكــون هنــاك أشــياء لــم يخلقهــا اهللافــال  محــذوف والتقــدير خلقنــا كــل شــيء بقــدر

  .فالمعنى على هذا أعم ويشمل جميع المخلوقات وأنه ال خالق إال اهللا 

  

  

  

  



١٢٦ 

 

  المبحث السادس

  في تعدد األوجه موقف القرطبي من بعض القضايا الخالفية
ـــــناها خـــــــــالل البحـــــــــث ، عبـــــــــر  إذا أمعنـــــــــا النظـــــــــر فـــــــــي النمـــــــــاذج التـــــــــي عرضــــ
ـــــــرت ، ودار بشـــــــأنها  ـــــــة أثي ـــــــاك عـــــــدة قضـــــــايا نحوي ـــــــف فصـــــــوله ، نالحـــــــظ أن هن مختل

وفيمـــــا يـــــأتي عـــــرض مفصـــــل لتلـــــك القضـــــايا ، مـــــع إيضـــــاح . جـــــدل واســـــع بـــــين النحـــــاة
  : موقف القرطبي منها

  مجيء الحال من المضاف إليه : القضية األولى 

ـــــف ا ـــــي جـــــواز مجـــــيء الحـــــال مـــــن صـــــاحبها المضـــــاف إليـــــه ، اختل ـــــون ف لنحوي
  : ثالثة مذاهبفهم على 

  : المذهب األول 

وهـــــو مـــــذهب بعـــــض البصـــــريين ، وجـــــّوزوا مجـــــيء الحـــــال مـــــن المضـــــاف إليـــــه مطلقـــــا 
حيــــــث وقعــــــت كلمـــــــة . أحــــــُب غـــــــالَم هنــــــٍد ضــــــاحكًة : ، وعليــــــه يجــــــوز لنــــــا أن نقــــــول 

وهـــــي مضــــــاف إليــــــه ، والعامــــــل الفعــــــل ، ) هنــــــد(حــــــاال ، وصــــــاحبها كلمــــــة ) ضـــــاحكة(
  :وعليه خّرجوا قول الشاعر ). أحب(

  ١َحَلُق الحديِد ُمضاَعفا يتلهبُ      عوٌذ وبهثُة حاشدوَن ، عليهم

  .٢ )الحديد(حاال من المضاف إليه ) مضاعفا(حيث جاءت كلمة 

  
                                                           

، وتذكرة النحاة ، أبو حيان ، ص  ١٧٥،  ٣/١٧٣،  ٧/٥انظر خزانة األدب . من الكامل ، قائله زيد الفوارس١
 .م١٩٨٦بيروت ، الطبعة األولى ،  –ؤسسة الرسالة ، تحقيق عفيف عبد الرحمن ، م ٥١٨

م ، همع ١٩٨٠ - هـ  ١٤٠٠ ٢٠القاهرة ، ط  –، دار التراث  ٢/٢٦٦شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ، ٢
 –أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية : ، تحقيق  ٢٣٥،  ٢/٢٣٤الهوامع في شرح جمع الجوامع ، السيوطي ، 

 .م  ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٨طبعة األولى ، لبنان ، ال –بيروت 



١٢٧ 

 

  : المذهب الثاني 

إليـه يجـوز ، ولكـن وهو مذهب ابن الشجري ، وهـو يـرى أن مجـيء الحـال مـن المضـاف 
وروده قليــل ، ولــو أمكــن تخــريج الكــالم علــى غيــر الحــال لكــان أفضــل ، ولكنــه ال يــرى 

  :منعه ،  واستشهد على وقوعه في كالم العرب بقول الشاعر

  ١ َتراوُحُه أيدي الرجاِل ِقياما    كَسيِف الِفِرْند الَعْضِب ُأْخِلَص َصْقُلهُ 

  ).الرجال(حال من المضاف إليه ) قياما(فـ 
  :وأيضا 

  ٢ وٕان كان لم يخضبِ  خضبن    كأن حواميه مدبرا 
  ).حواميه(في ) الهاء(حال من المضاف إليه ) مدبرا(فـ 

  :وأيضا 

  ٣ فيا َخيَر َمْسُلوٍب ويا شر سالبِ     الحي بائسا وشتمتنيسسلبَت 
  ).سالحي(في ) الياء(حال من المضاف إليه ) بائسا(فـ 

حــــال مــــن ضــــمير المفعــــول ) بائســــا(البيــــت الثالــــث علــــى أن وقــــد خــــرج ابــــن الشــــجري 
وهــــذا وفقــــا لمذهبــــه الــــذي  ٤ســــلبتني بائســــا: ، والتقــــدير ) ســــلبت(بــــه المحــــذوف للفعــــل 

، وٕان كــــان يقــــر ن تخــــريج مثــــل هــــذا الشــــاهد عــــن الحــــالذكرنــــاه فــــي محاولــــة البعــــد عــــ
  .بجواز وقوع الحال من المضاف إليه

                                                           

 .٣/١٦٤انظر خزانة األدب . بن عامرمن الطويل ، قائله المسيب ١
، تحقيق عبد العزيز رباح ، المكتب   ٢٠انظر شعر النابغة الجعدي ، ص . النابغة الجعدي: من المتقارب ، قائله ٢

 .١/١٦٦ م ، و المعاني الكبير ١٩٦٤بيروت ، الطبعة األولى ،  –اإلسالمي 
، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي ، دار  ١٦انظر ديوان تأبط شرا ، ص . تأبط شرا : من الطويل ، قائله ٣

  .٣/١٦٤م ، وخزانة األدب ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤لبنان ، الطبعة األولى ،  –بيروت  –المعرفة 
 .٢٥:  ٢٣أمالي ابن الشجري ص ٤



١٢٨ 

 

  : المذهب الثالث 

وعلـة المنـع عنـده أن . مالك ، ويـرى منـع مجـيء الحـال مـن المضـاف إليـهوهو مذهب ابن 

العامل في الحـال ال بـد أن يعمـل فـي صـاحبها ، ولمـا كـان العامـل فـي الحـال ال يعمـل فـي 
المضــاف إليــه ؛ وذلــك ألن العامــل فيــه هــو المضــاف ، امتنــع مجــيء الحــال مــن المضــاف 

ب الخبــر ، فكمــا أن الخبــر ال يجــيء وأيضــا ألن الحــال كــالخبر ، وصــاحبه كصــاح .١إليــه
من المضاف إليه ، ال يـأتي الحـال مـن صـاحبها المضـاف إليـه ؛ وذلـك ألن المضـاف إليـه 

واســتثنى ابــن مالــك مــن هــذا المنــع . ٢زائــد علــى الكــالم ، وهــو بمثابــة التنــوين مــن المضــاف
  :وهيثالث حاالت ، أو هي باألحرى ثالثة مسوغات لمجيء الحال من المضاف إليه ، 

أن يكـــــون المضـــــاف عـــــامال عمـــــل الفعـــــل ، وذلـــــك كاســـــم الفاعـــــل ، واســـــم   - أ
المفعـــــول ، والمصـــــدر ، وعبـــــر عنـــــه بعضـــــهم بـــــأن يكـــــون المضـــــاف عـــــامال فيالمضـــــاف 
إليـــــــه ، ويقصــــــــدون العمــــــــل المقـــــــدر ؛ ألنــــــــه فــــــــي كــــــــل األحـــــــوال عامــــــــل فيــــــــه الخفــــــــض 

حـــــــال مـــــــن ) جميعـــــــا(،فـــــــ ٣"ِإَلْيـــــــِه َمـــــــْرِجُعُكْم َجِميًعـــــــا:" باإلضــــــافة ، مثـــــــل قولـــــــه تعــــــالى 
فـــــــي ) مرجـــــــع(، حيـــــــث عمـــــــل المصـــــــدر ) مـــــــرجعكم(فـــــــي قولـــــــه) كـــــــم(المضـــــــاف إليـــــــه 

ــــــه ، إذا كــــــان ) كــــــم(الضــــــمير  ــــــى فاعل العمــــــل المقــــــدر ؛ ألنــــــه مــــــن إضــــــافة المصــــــدر إل
: در إلــــــى مفعولـــــه ، إذا كــــــان التقــــــديرإليــــــه ترجعـــــون ، أو مــــــن إضــــــافة المصـــــ: التقـــــدير 

ــــــفيــــــرجعكم، فبــــــذلك يعمــــــل المضــــــاف  فــــــي المضــــــاف   إليــــــه ، وفــــــي الحــــــال ، وٕان اختل
  .نوع العمل ، حيث خفض المضاف إليه ، ونصب الحال

  : ومنه قول الشاعر 

                                                           

 .٢/٢٣٥وهمع الهوامع ،  ٢٥٨،  ٢/٢٥٧شرح التسهيل ، ابن مالك ،  ١
، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان  ٣/٤٦٠المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية ، الشاطبي ، ٢

 .م٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨العثيمين ، الطبعة األولى ، 
  ٤: يونس ٣



١٢٩ 

 

ْوِع َيْوَما َتاِركي ال أَبا ِلَيا    إن اْنِطالَقَك َواِحَدا: تي َتُقوُل اْبنَ  ١ إلى الر  

  ).انطالقك(في ) الكاف(إليه حال من المضاف ) واحدا(فـ 

المضاف عـامال عمـل فعلـه ، أو مشـبه الفعـل ، فعمـل فـي الحـال وسوغ هذا كون 
  .وصاحبها

  : وأيضا قول الشاعر 

  ٢ َمَناَط الُثَريا َقْد َتَعّلْت ُنُجوُمَها       وٕان َبني َحْرٍب َكَما َقْد َعِلْمُتُم 

  ).الثريا(حال من المضاف إليه ) قد تعلت(فجملة 

ـــــل أن يكـــــون المضـــــاف جـــــزءا مـــــن المضـــــاف  -ب  ـــــه ، مث ـــــي وجـــــُه : إلي أعجبن
، وســــــّوغ هــــــذا كــــــون ) هنــــــد(حــــــال مــــــن المضــــــاف إليــــــه )ضــــــاحكة(هنــــــٍد ضــــــاحكًة ، فـــــــ

ــــــزء مـــــــــن المضـــــــــاف إليـــــــــه ، ) وجـــــــــه(ضـــــــــاف الم �m��²��±��°: وكقولـــــــــه تعـــــــــالى جـــ

�¶��µ��´��³lالواقـــــــع موقـــــــع ) هـــــــم(حـــــــال مـــــــن الضـــــــمير ) إخوانـــــــا(، فــــــــ ٣ ،

  .كون المضاف جزء من المضاف إليه وسّوغ هذا. المضاف إليه

  

                                                           

انظر ديوان . ه أيضاسالمة بن جندل ، وهو بديوانه ، وقيل أنه لمالك بن الريب ، وهو بديوان: قائله من الطويل ، ١
م ١٩٨٧بيروت ، الطبعة الثانية ،  –، تحقيق فخر الدين قباوة ، دار الكتب العلمية  ٢٠٠سالمة بن جندل   ، ص 

 .١/٢٥٠، وشرح األشموني  ٤٣، شعراء أمويون ص 
انظر . اإنه لعبد الرحمن بن حسان  ، وهو بديوانه أيض: األحوص ، وهو بديوانه ، وقيل : قائله من الطويل ، ٢

، جمع وتحقيق عادل سليمان جمال ، الهيئة المصرية العامة للتأليف  ١٩١شعر األحوص األنصاري ،  ص 
م ، ١٩٧١، جمعه وحققه مكي العاني ، بغداد ،  ٥٢م ، شعر عبد الرحمن بن حسان ، ص ١٩٧٠والنشر ، 
 .١/٤١٣والكتاب 

  .٤٧: الحجر ٣



١٣٠ 

 

  :ومنه قول الشاعر 

با ١ أرى رجًال منكْم أسيفا كأّنما       َيُضُم إلى كْشَحْيه كّفا ُمَخض  

، الواقـــــع موقـــــع ) الهـــــاء(علـــــى أنـــــه حـــــال مـــــن ) مخضـــــبا(حيـــــث َخـــــرج الفارســـــي 
   .٢)كشحيه(المضاف إليه في 

: ، مثـــــل قولـــــه تعـــــالى  ٣أن يكـــــون المضـــــاف كـــــالجزء مـــــن المضـــــاف إليـــــه –جــــــ

m�K��J��I��HLl�٤،٥ .  

ـــــد يبـــــدو أن هنـــــاك تعارضـــــا بـــــين المســـــوغين الثـــــاني والثالـــــث ، وبـــــين ســـــبب  وق
مـــــــع  -منـــــــع مجـــــــيء الحـــــــال مـــــــن المضـــــــاف إليـــــــه ؛ وذلـــــــك ألن العامـــــــل فـــــــي الحـــــــال 

ـــــــــــي صــــــــــــاحب الحــــــــــــال ، وٕانمــــــــــــا تعمــــــــــــل فيــــــــــــه  -هــــــــــــذين المســــــــــــوغين  ال يعمــــــــــــل فـ
ـــــــى شـــــــرطهم -فكـــــــان مـــــــن المتوقـــــــع .اإلضـــــــافة ـــــــع مجـــــــيء الحـــــــال مـــــــن  – عل أن يمتن

ــــه  ــــك ، بمــــا أشــــار إلي ــــه مــــع هــــذين المســــوغين ، ولكــــن ســــوغ الشــــاطبي ذل المضــــاف إلي
فـــــي شـــــرحه أللفيـــــة ابـــــن مالـــــك ، بـــــأن المضـــــاف فـــــي هـــــذين المســـــوغين ، يكـــــون جـــــزء 

                                                           

، شرح وتعليق محمد محمد  ١١٥األعشى ، ميمون بن قيس ، ص انظر ديوان . األعشى: من الطويل ، قائله ١
،  ٢٣٥ص  ٥م ، و األشباه والنظائر ، السيوطي ، ج١٩٨٣بيروت ، الطبعة السابعة ،  –حسين ، مؤسسة الرسالة 

،  ٧٧٦م ، واإلنصاف ص ١٩٨٥بيروت ، الطبعة األولى ،  –تحقيق عبد العال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة 
مصر ، الطبعة الخامسة ،   -، تحقيق عبد السالم محمد هارون ، دار المعارف  ٤٧، ص ومجالس ثعلب 

 .٤٧ ٧/٥م ، وخزانة األدب ١٩٨٧
لبنان ،  –بيروت  –، تحقيق الدكتور كاظم بحر المرجان ، عالم الكتب  ١٣٤التكملة ، أبو علي الفارسي ، ص ٢

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الطبعة الثانية ،
كالجزء بأن يجوز حذفه ، ويبقى المعنى صحيحا ، وكذلك األمر مع المضاف الذي هو جزء من وُيْعرف ما هو ٣

بل نتبع : المضاف إليه ، فكما يمكننا أن نقول أعجبتني هند ضاحكة ، بحذف المضاف وجه ، يمكننا أن نقول 
: ، تحقيق  ٢/٥٩٢ري ، انظر التصريح بمضمون التوضيح ، خالد بن عبد اهللا األزه. إبراهيم حنيفا ، بحذف ملة

 .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١ ١لبنان ، ط –بيروت  –محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية 
 .١٣٥: البقرة ٤
،  ٢/٢٣٤، وهمع الهوامع  ٢/٢٦٦، و شرح ابن عقيل ،  ٢٥٨، ٢/٢٥٧انظر المسوغات في شرح التسهيل ، ٥

٢٣٥. 



١٣١ 

 

ــــــالجزء مـــــــن المضـــــــاف إليـــــــه ، ويصـــــــح حذفـــــــه ، ويســـــــتقيم المعنـــــــى فيمكننـــــــا أن . أو كـ
 مـــــن أعجبنـــــي وجـــــُه هنـــــٍد ضـــــاحكًة ، والمعنـــــى أعجبتنـــــي هنـــــد ضـــــاحكًة ، بـــــدال: نقـــــول 

  .واحد ، وهكذا

فكأن الكالم على توهم حذف المضاف ، فكأن العامل عمـل فـي المضـاف إليـه ، 
  .١إذ هو واقع عليه ، بوقوعه على جزئه ، فكأن المضاف إليه هو مقصود العامل

وبتقصي المواضع التي أشار المفسرون ، أو النحاة ، ومعربو القرآن إلى أنهـا قـد 
  : تعرب حاال من المضاف إليه ، نالحظ أنها ستة مواضع في القرآن الكريم ، وهي 

ـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــالى  ــــــ ���mF��E��D��C��B��AG��L���������K��J��I��HMقول
���Q��P�������O��Nl ٢.  

  .٣ �mµ��´��³��²��±��°��º���¹��¸��¶l:قوله تعالىو 

���m����»��º��¹: وقوله تعالى    �̧��¶��µ�� �́�³��²l ٤.   

ـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى �����m|��������{��z��y��x�����w��v��u}:  وقول �̀������_��~
����al ٥.  

  .٦ �m����Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��Ol:  وقوله تعالى

                                                           

 .٤٦٥/ ٣انظر المقاصد الشافية ١
  .١٣٥: البقرة  ٢
 .٤٧: الحجر  ٣
  .٦٦: الحجر  ٤
 ١٢٣: .النحل  ٥
 .٤: الشعراء  ٦



١٣٢ 

 

�:  وقوله تعالى mC� � B� � A� ���H��G��F� � � � � � � E� � D�� ���K��J�� IL�����O��N���M
R� � � Q� � PS� �[� � Z� � Y� � X� � W� � � V� � U� � T\� ��̂ � ]_� ����b� � a� � � `

cl ١.  

فــــنالحظ أن القرطبـــــي قـــــد تعــــرض لبعضـــــها والـــــبعض اآلخــــر لـــــم يتعـــــرض لـــــه ، 
  .لكنه لم يعرب هذه المواضع حاال فيما تعرض له 

اخُتلـــف وبتتبـــع مـــا قالـــه القرطبـــي فـــي المواضـــع الســـتة، وٕاعـــراب الكلمـــات التـــي 

  فــــــي اآليــــــة) «(حــــــول كونهــــــا حــــــاال ، نجــــــد أنــــــه لــــــم يشــــــر إلــــــى إعــــــراب كلمــــــة 

ـــة ـــى إعـــرا ٢الثالث ـــة الخامســـة) Y(ب كلمـــة ، وال إل ـــى أّن ، بينمـــا أ٣فـــي اآلي شـــار إل

في اآلية الثانيـة حـال ، ولـم يـذكر صـاحبها ، ولـم يشـر إلـى أيـة ) º(إعراب كلمة 
ول مجـــيء الحـــال مـــن المضـــاف توجيهـــات أخـــرى إلعـــراب الكلمـــة ، وال إلـــى الخـــالف حـــ

فــي اآليــة األولــى، فأشــار إلــى أنهــا حــال ، وذكــر بصــيغة ) L(أمــا فــي كلمــة . ٤إليــه
التمـــريض رأي بعضـــهم بأنهـــا مفعـــول بـــه لفعـــل محـــذوف ؛ ألنـــه يقـــل مجـــيء الحـــال مـــن 

حـــال مـــن ) L(ة فقـــد ذكـــر القرطبـــي أن كلمـــة أمـــا فـــي اآليـــة الرابعـــ. ٥المضـــاف إليـــه

مكـي بـن أبـي (، ونقـل رأي ) y(أو مـن الضـمير فـي  ، وهو مضاف إليـه ،) }(

؛ ألنه مضاف إليـه ، والحـال ) }(حاال من ) L(أنه ال يجوز أن تكون ) طالب
  .تمتنع من المضاف إليه

                                                           

 .١٢: الحجرات  ١
 .٥/٣٠٦القرطبي ٢
 .٦/٤٧٠القرطبي ٣
 .٥/٢٩٦القرطبي  ٤
 .١/٣٥٩القرطبي  ٥



١٣٣ 

 

�١)األخ (أو ) اللحم ( حاال لكنه جعل صاحبها ) َمْيًتا ( بينما أعرب كلمة  �

إّن الحـــــال  ثــــم أوضــــح القرطبـــــي موقفــــه مــــن تلـــــك القضــــية بجــــالء ، حيـــــث قــــال
ـــــ ح القرطبـــــي الوجـــــه الثـــــاني بتخطيـــــئ الوجـــــه األول نقـــــال عـــــن األخفـــــش خطـــــأ ، وقـــــد رج

وٕان لـــــم يوضـــــح القاعـــــدة النحويـــــة التـــــي اســـــتند عليهـــــا واكتفـــــى بالتمثيـــــل لهـــــا  بقولـــــه ال 
  .٢ جاءني غالم هند مسرعة: يجوز

  .وٕانما يقصد القرطبي عدم جواز مجئ الحال من صاحبه المضاف إليه

ـــــد ذلـــــك إعرابـــــه فـــــدل ذلـــــك  علـــــى أنـــــه ال ُيِجيـــــز مجـــــيء الحـــــال مـــــن المضـــــاف إليـــــه وأك
، فلــــــو كــــــان ُيجيــــــز مجــــــيء الحــــــال مــــــن ) اللحــــــم ( لكلمــــــة ميتــــــا علــــــى أنهــــــا حــــــال لـــــــ 
  ).اللحم ( المضاف إليه لما أعربها حاال من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٨/٢٢القرطبي  ١

 ٢/٤١٤القرطبي ، ٢



١٣٤ 

 

   ُمَعّرفا التمييز مجيء:  الثانية القضية

اختلـــــف النحويـــــون حـــــول جـــــواز تعريـــــف التمييـــــز ، فـــــذهب نحـــــاة البصـــــرة إلـــــى أنـــــه         
يجــــــب تنكيــــــر التمييــــــز ، وال يجــــــوز تعريفــــــه مطلقــــــا ، ســــــواء كــــــان التمييــــــز تمييــــــز المقــــــادير 

  .١والمساحات ،  أم تمييز العدد ، أم تمييزا محوال عن الفاعل ، أو عن المفعول

ـــــــ ـــــــي حال ـــــــز ف ـــــــف التميي ـــــــزا للصـــــــفة وأجـــــــاز ســـــــيبويه تعري ة واحـــــــدة ، أن يكـــــــون تميي
  :، ومن ذلك قول الشاعر) ال(المشبهة المعرفة بـ 

  ٢ قاباوال بَفَزاَرة الشْعِر الر          فما قومي بَثعَلَبَة ْبِن َسْعدٍ 

والصــفة المشــبهة ، ووقــع التمييــز معرفــا ، ) الشــعر(تمييــز للصــفة المشــبهة ) الرقابــا(فـــ 
فتنصب ، الحسن الوجه : ومثله قولنا  .وأجاز فيه الخفض، بويه معرفة ، وهو قياسي عند سي

  : وكقول الشاعر .٣أو تخفضه باإلضافة، على التمييز ) الوجه(

  ٤ َلْيَس َلُه َسَنامُ  َأَجب الَظْهرَ    وَنْأُخُذ َبْعَدُه ِبَذَناِب َعْيشٍ 

، واعتـــــرض أبـــــو حيـــــان علـــــى جـــــواز ) أجـــــب(تمييـــــز للصـــــفة المشـــــبهة ) الظهـــــر(فــــــ 
تعريـــــف التمييـــــز هنـــــا ، بـــــأن هـــــذين البيتـــــين ليســـــا مـــــن بـــــاب تعريـــــف التمييـــــز ؛ ألن كلمتـــــي 

ليســــتا تمييــــزا للصــــفة المشــــبهة ، بــــل همــــا مفعــــوال بــــه للصــــفة المشــــبهة ) الظهــــر(و ) الرقابــــا(
  .٥، وأنه ال يجوز تعريف التمييز مطلقا

                                                           

 .٣٦١،  ٢/٣٦٠أوضح المسالك البن هشام  ١
، وشرح اختيارات المفضل ، الخطيب التبريزي ،  ١/٢٠١الكتاب انظر . الحارث بن ظالم: من الوافر ، قائله  ٢
م ، وشرح أبيات ١٩٨٧بيروت ، الطبعة الثانية ،  –، تحقيق فخر الدين قباوة ، دار الكتب العلمية  ٣/١٣٣٥

 .٧/٤٩٢، وخزانة األدب  ٢٥٨/ ١سيبويه ، السيرافي ، 
 .١/٢٠١الكتاب  ٣
، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،  ١٠٦انظر ديوان النابغة الذبياني ، ص . من الوافر ، قائله النابغة الذبياني ٤

،  ٢٠٠، وأسرار العربية ، ابن األنباري ، ص  ١/٤٥٨م ، وأمالي ابن الحاجب ١٩٧٧مصر ،  –دار المعارف 
تقاق ، م ، واالش١٩٥٧دمشق ، الطبعة األولى ،  –تحقيق محمد بهجت البيطار ، مطبوعات المجمع العلمي العربي 

 .م١٩٧٩بيروت ، الطبعة الثانية ،  –، تحقيق عبد السالم هارون ، دار المسيرة  ١٠٥ابن دريد ، ص 
 .١/٥٦٥تفسير البحر المحيط  ٥



١٣٥ 

 

،  ١يتعـــرفوأن التمييـــز ال ، وذكـــر الزمخشـــري أن تعريـــف التمييـــز فـــي البيتـــين شـــاذ 
  .حيث إنه يجعله قياسيا مع الصفة المشبهة فقط ، وظاهر كالم سيبويه بخالف هذا 

وذهــب نحــاة الكوفــة إلــى أنــه يجــوز تعريــف التمييــز المحــول مــن الفاعــل ، ولــيس ســائر أنــواع 
mxwv��������{���z��y:وعليه فإن نحاة الكوفة يجيزون فـي مثـل قولـه تعـالى . التمييز

��}��|lو ،٢��m��°�� �̄��®��¬��«��ªl معيشـتها(و) نفسـه(، أن يكـون  ٣ (
�.؛ ألنه تمييز محول عن الفاعل ، واألصل سفهت نفُسه ٤تمييزا �

ونحــاة البصــرة ال يجيــزون فيهــا هــذا ، ويــذهبون لتوجيهــات أخــرى ، كــالمفعول بــه علــى 
  .٥تضمين الفعل معنى فعل متعد ، أو على تعدي الفعل بنزع الخافض

القرطبــي فــي هــذه القضــية إلــى مــذهب الكــوفيين ، حيــث إنــه أجــاز أن تكــون وقــد مــال 
  . ٧تمييزا أيضا) معيشتها(، وكذلك أعرب  ٦تمييزا رغم تعريفها) نفسه(

وقـــد يكـــون القرطبـــي فيمـــا ذهـــب إليـــه مهتمـــا بـــالمعنى ، بغـــض النظـــر عـــن موافقتـــه أو 
ا اإلعراب ، فهو عنـده أولـى ، مخالفته لمذهب البصريين ، فما دام معنى اآلية متالئما مع هذ

  .بغض النظر عن كوفيته أو بصريته

  

  

  

  
                                                           

 .١/٣٢٤تفسير الكشاف  ١
  .١٣٠: البقرة  ٢
  .٥٨: القصص  ٣
 .١/٧٩معاني القرآن ، الفراء ، . ٤
 .١/١٥٧معاني القرآن  ، األخفش ،  ٥
 .٤٠٥و ٢/٤٠٤رطبي ، تفسير الق  ٦
 . ١٦/٣٠٠تفسير القرطبي ٧



١٣٦ 

 

  :الشأن ضمير:  الثالثة القضية

ـــــأتي  ضـــــمير الشـــــأن هـــــو ـــــىفـــــي ضـــــمير غائـــــب ي ـــــة الخبريـــــة داال عل مـــــا  صـــــدر الجمل
وهـــــــو يســـــــمى ضـــــــمير القصـــــــة ، أو . حديثـــــــهلاســـــــتعظام الســـــــامع مـــــــن قصـــــــد المـــــــتكلم 

يســــــمى المجهــــــول ، وهــــــو مــــــن الضــــــمائر الحكايــــــة عنــــــد البصــــــريين ، وعنــــــد الكــــــوفيين 
التــــــي تعــــــود علــــــى متــــــأخر لفظــــــا ورتبــــــة ، حيــــــث إنــــــه يعــــــود علــــــى الجملــــــة بعــــــده ، وال 
يعــــــود علــــــى شــــــيء قبلــــــه ؛ ألنــــــه قــــــد يــــــأتي فــــــي أول الكــــــالم ، وال كــــــالم يســــــبقه حتــــــى 

  :واشترط الجمهور في ضمير الشأن شروطا ، هي ، ١يعود عليه

  .أن يكون ضميرا مفردا - ١

  .ضمير غيبة ، فال يأتي للمخاطب وال للمتكلم أن يكون - ٢

  .أن يفسره جملة ال مفرد - ٣

  .أن تتأخر الجملة المفسرة عليه - ٤

  .أن تكون الجملة خبرية ال إنشائية - ٥

  .أن تكون الجملة مصرحا بجزئيها - ٦

  .٢أن تكون الجملة سالمة من حرف الجر - ٧

ظننتـــــه قائمـــــا : عمـــــوال ، مثـــــل وخـــــالف الكوفيـــــون فأجـــــازوا تفســـــيره بمفـــــرد يرفـــــع م
  . ٣ضمير الشأن) ظننت(في ) الهاء(زيُد ، على أن 

ـــــة  ـــــون فأجـــــازوا أن تفســـــره جمل ـــــل وخـــــالف الكوفي ـــــام: ُحـــــذف أحـــــد جزئيهـــــا ، مث ـــــه ق ، إن
  .٤فحذف المسند إليه ، مع عدم إرادة إضماره

                                                           

 .١/٢٢٤، وهمع الهوامع  ٥/٥٣٨مغني اللبيب  ١
 .٢٢٥،  ١/٢٢٤انظر في شروط ضمير الفصل همع الهوامع  ٢
 .٥٤١،  ٥/٥٤٠مغني اللبيب  ٣
 .١/٢٢٥، وهمع الهوامع  ٥/٥٤١مغني اللبيب  ٤



١٣٧ 

 

وخــالف بعــض النحــاة فأجــازوا تقــدم الجملــة المفســرة لضــمير الشــأن عليــه فــي قــول 
  ١اِكرُ سَ ِبَجّو الشام أم ُمتَ  اتميمً       َراَغِة ِإذ َهَجاَأَسْكراُن كان ابُن المُ  :الشاعر 

هــو ضــمير الشــأن ، ) كــان(، علــى أن اســم ) ابــن المراغــة(و) ســكران(فــيمن رفــع 
والصـواب أن ). كـان(خبـر : وهو مستتر ، وابن المراغة سكران ، مبتدأ وخبر ، والجملـة 

  .٢زائدة) كان(

والجمهــور علــى أنــه يجــوز تــذكيره مــع المــذكر وتأنيثــه مــع المؤنــث ، أمــا الكوفيــون 

�~�����{�|m: فيوجبون ذلك ، رغم وقوعـه غيـر مطـابق فـي السـماع ، كقولـه تعـالى 

¡�¢�£�¤�¥l ممـا يـدل علـى وقــوع . ٤بالتـاء) تكـن(، فـي قـراءة مـن قرأهـا  ٣
  .٥ضمير الشأن مخالفا في التذكير والتأنيث

ـــه تعـــالى   mA�B�C�Dl:وأجـــاز الجمهـــور وقوعـــه مبتـــدأ ، كقول
قـــول ، ومثـــل  ٦

  :الشاعر 

  ٧ به نائباُت الّدهر كالدائم الُبخلِ          ىوما هو من يأسو الُكُلوم َوُيتق

وذهب األخفش والفـراء إلـى امتنـاع ذلـك ، وأوجبـوا فيـه أن يكـون معمـوال لعامـل سـابق  
  .١له

                                                           

م ، والكتاب ١٩٥٤، طبعة الصاوي ،  ٤٨١همام بن غالب ، ص انظر ديوان الفرزدق ، . من الطويل ، قائله الفرزدق ١
 .٢/٨٧٤، شرح شواهد المغني  ٢/٣٧٥، والخصائص  ١/٤٩
 .٥/٥٣٩مغني اللبيب  ٢
 .١٩٧: الشعراء  ٣
 .٥/٣٦٩انظر الحجة للقراء السبعة . قراءة ابن عامر ٤
 .٢٢٦،  ١/٢٢٥همع الهوامع  ٥
 .١: اإلخالص  ٦
انظر الدرر اللوامع على همع الهوامع ، شرح جمع الجوامع في العلوم العربية ، . أقف على قائلهالبيت من الطويل ، ولم  ٧

م ، شرح التسهيل ١٩٧٣بيروت ، الطبعة الثانية ،  –، تحقيق عبد العال سالم مكرم ، دار المعرفة  ١/٢٢٢الشنقيطي ، 
 .١/٢٢٦، وهمع الهوامع  ١/١٦١



١٣٨ 

 

، ) كـــــاد(و) كـــــان(جـــــواز وقـــــوع ضـــــمير الشـــــأن مـــــع كمـــــا اختلـــــف النحـــــاة حـــــول 

��m��º��¹:فـــــالجمهور علـــــى جـــــوازه معهمـــــا ، ومثالـــــه مـــــع كـــــاد قولـــــه تعـــــالى �̧�¶

���½��¼��»l ومثاله مع كان قول الشاعر ٢ ،:  

  ٣ آخُر ُمْثٍن بالذي كنُت أْصَنعُ و       إذا مت كاَن الناُس ِصْنفاِن شاِمٌت 

  . ٤ )كاد(النحاة مع  ، ومنعه بعض) كان(ومنعه الفراء مع 

فـــــالجمهور علـــــى أنـــــه اســـــم ، وابـــــن الطـــــراوة أنـــــه حـــــرف : واختلفـــــوا فـــــي اســـــميته 
  . ال محل له من اإلعراب

ــــــف ضـــــــــمير الشـــــــــأن عـــــــــن بقيـــــــــة الضـــــــــمائر فـــــــــي أنـــــــــه  ال يؤكـــــــــد ، وال : ويختلـــ
  .٥يعطف عليه ، وال يبدل منه ، وأنه يعود على متأخر

خــــــالف شــــــروط الجمهــــــور منــــــه ، يجعلنــــــا نقــــــول إنــــــه  وظــــــاهر موقــــــف القرطبــــــي
وذلــــــك . فــــــي ضــــــمير الشــــــأن ، وخاصــــــة فــــــي أنــــــه ال يبــــــدل منــــــه ، وأنــــــه يفســــــره جملــــــة

ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى  ــــــــــــــــدما خــــــــــــــــّرج قول ، علــــــــــــــــى أن  ٦ mc�d�e�fl: عن
)f (بــــــدل ، و)n (وضـــــــمير الشــــــأن ال يبـــــــدل منــــــه ، وأيضـــــــا . ضـــــــمير الشــــــأن

ـــــه هنـــــا  ـــــة) d(المفســـــر ل فـــــي عـــــدد  ولكـــــن بتتبـــــع كـــــالم القرطبـــــي. ٧وهـــــو لـــــيس بجمل
مــــن اآليــــات األخــــرى التــــي ُيخــــّرج فيهــــا الضــــمير علــــى أنــــه ضــــمير شــــأن ، نجــــده التــــزم 

                                                                                                                                                                           

 .١/٢٢٦ همع الهوامع، و  ١/١٦١شرح التسهيل  ١
 .١١٧: التوبة  ٢
، خزانة األدب  ١٩٠، األزهية ص  ١٢٢، اللمع في العربية ص  ١/٧١انظر الكتاب . من الطويل ، قائله العجير السلولي ٣
٩/٧٢ . 
 .١/٢٢٦همع الهوامع  ٤
 .٥/٥٤٣، ومغني اللبيب  ١/٢٢٤همع الهوامع  ٥
 .٨٥: البقرة  ٦
  .٢/٢٤١تفسير القرطبي  ٧



١٣٩ 

 

ــه لــــــم يجـــــز فــــــي قولـــــه تعــــــالى  ، أن  mn�m�ol�١: بشـــــروط النحـــــاة ، حتــــــى أنـــ
الشـــــأن ؛ ألن النحـــــاة يشـــــترطون أن تكـــــون الجملـــــة المفســـــرة ســـــالمة مـــــن  يكـــــون ضـــــمير

  .خاصة البصريين منهم، مما يدل على اتباعه لكالم النحاة ، و  ٢حرف الجر

، وكـان يقصـد ضـمير اإلخـراج  قع في اآليـة األولـى خطـأ مـن القرطبـيولعل ما و 
  منـــــــــه ، أو يكـــــــــون خطـــــــــأ وقـــــــــع فيـــــــــه ) f(إبـــــــــدال  -علـــــــــى ذلـــــــــك  -فيجـــــــــوز ، 

القرطبــي مــا يشــبه هــذا فــي اآليــات األخــرى التــي بهــا ضــمير الناســخ ؛ ألنــه لــم يقــع مــن 
  .الشأن

  

  

  

  

                                                           

 .٩٦: البقرة  ١
  .٢/٢٥٩تفسير القرطبي ٢



١٤٠ 

 

  الفصل الثالث
  اإلعرابية أثر الداللة والسياق اللغويين في تعدد األوجه

  : ويشتمل على سبعة مباحث

  أثر الداللة المعجمية : المبحث األول 

  أثر الداللة الصرفية :  المبحث الثاني

  أثر السياق الداخلي للنص : المبحث الثالث 

  أثر الداللة الوظيفية وتعددها: المبحث الرابع 

  تداخل بعض الدالالت النحوية:  ث الخامسالمبح

  أثر تعدد المرجعيات : المبحث السادس 

  أثر القطع واإلتباع :  المبحث السابع

  

  

  

  

  

  



١٤١ 

 

  :السياق اللفظي وداللته

  )الداخلي للنص  (اللغوي أو التركيب ويطلق عليه السياق 

ة للدالالت فـي مفـردة تشهد اللغة العربية بالتداول الطبيعي لمسارات مفرداتها تعددي      
واحدة ، وقـد أشـرنا إلـى هـذا فيمـا سـبق القـول فيـه مـن أن الداللـة تبـدأ تجسـيدية حسـية ثـم 
يحكم عليها التطور باالنتقال إلى الداللة التجريدية العقلية ، فيحدث من هـذا إيجـاد وجـوه 

ديــده إال مختلفــة للداللــة مــع وحــدة الــدال أو اللفــظ ، وال توجــد حيثيــة لمعرفــة المعنــى وتح
  .بالسياق اللفظي أو اللغوي

هـــو الـــنظم اللفظـــي للكلمـــة وموقعهـــا مـــن ذلـــك الـــنظم ، الـــذي يشـــمل :  فالســـياق اللغـــوي
الكلمـات والجمـل الحقيقيــة السـابقة والالحقــة للكلمـة ، والــنص الـذي تــرد فيـه ، أي موقعهــا 

يـتم بهـا ترشـيح  من الجملة والنص وما يْكسبها من توجيه داللـي  فهـو القرينـة الفنيـة التـي
جميــع االحتمــاالت المتــواردة علــى اللفظــة والتثبيــت علــى داللــة معينــة ؛ إذ مــن الصــعب 
جــدا  تحديــد  داللــة الكلمــة ، ذلــك أن الداللــة ال تقتصــر علــى مــدلول الكلمــة فــي ذاتهــا ، 

إنما تحتوي على المعاني كلها التي يمكن أن تتخذها هذه الكلمة ضمن السياقات اللغوية  
توضــع فيهــا ؛ فالكلمــات والــدالالت تــرتبط علــى نحــو وثيــق بالســياق وعالقاتــه فهــو التــي 

  . الذي يعطي اإلضاءة للغرض والقصد منها

واختالف معانيهـا حسـب السـياقات الـواردة  )يد(وعلى سبيل التمثيل ننظر إلى لفظة      
��m���W��V���������U��T��S��R���Q��P��O:فيها ، ففـي قولـه تعـالى 

XY���Z����\����[lفــــــــي اآليــــــــة الكريمــــــــة تــــــــدل علــــــــى العضــــــــو المعــــــــروف  فاليــــــــد ١
لإلنسان،وذلك بقرينة القطع وهي العقوبـة الدنيويـة علـى مـن سـلب النـاس شـيئا بغيـر وجـه 

  .حقيقي أو ما يدعى بداللة التبادرفمعنى اليد هنا هو المعنى المعجمي ال، حق 

معجمية السـابقة إلـى دالالت أخـرى ، لكن هذه الداللة تختلف وتتحول عن الداللة ال     
  :موقعها في سياقات متعددة منها  )يد(وتتجلى هذه الدالالت حينما تتبادل كلمة 

                                                           

  .    ٣٨: المائدة  ١



١٤٢ 

 

َما ِألََحٍد ِعْنَدَنا َيٌد ِإال َوَقْد َكاَفْيَنـاُه َمـا َخـَال  : َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  "  -
 ُه ِبَها َيْوَم اْلِقَياَمةِ َأَبا َبْكٍر َفِإن١" َلُه ِعْنَدَنا َيًدا ُيَكاِفيِه الل  

  .جميال وفضال : يعني 

  يعني تفضال ليس من بيع وال فرض وال مكافأة  ظهر يدأعطيته ماال عن  -

  اإذا كان أمرهم واحد:  يد على من سواهمهم  -

  مقبضها : ونحوها  يد الفأس -

  مد زمانه :  يد الدهر -

  سلطانها :  لريحيد ا -

  جناحه :  يد الطائر -

  مثل نزع يده : من الطاعة  خلع يده -

  إذا كان يقصر أن يلتحف به :  قصير اليدثوبه  -

  إذا كان سمحا :  طويل اليدفالن  -

  أي قوة :  مالي يد -

  ندم:  سقط في يده -

  استسلمت لك :  هذه يدي لك -

  للمسلمين أن تعلوا أيديهم  عن ذل واعتراف:  يد حتى يعطوا الجزية عن -

  قدامها : أهواال  يدي الساعةإن بين  -

  جماعة قومه وأنصاره   : يد الرجل -

                                                           

بيروت ،  –، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي ، إحياء التراث العربي  ٣٦٦١:  سنن الترمذي ١
  .ت .، د أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق 



١٤٣ 

 

أن اللفـــظ قـــد  يكـــون متعـــدد الـــدالالت فقـــد يســـتعمل فـــي مواضـــع  يتضـــحمـــن هنـــا       
مختلفـــة بلفـــظ ذاتـــه فيدخلـــه اإلبهـــام والتـــردد غيـــر أن القـــرائن قـــد كشـــفته فـــي كـــل موضـــع 

  .، وبما يجاوره من قرائن لفظية سياقية تحيط به تارة أخرى بالتأمل تارة

  :ظهر مما تقدم أن الداللة في التخاطب اللغوي على ضربين 

ــةـــ أ  ــة معجمي حقيقيــة يقــع الفهــم عليهــا بالتبــادر األول مــن دون الحاجــة إلــى قرينــة  دالل
  .خارجية ، وهي األصل الذي تواصل به اإلنسان البدائي ومن بعده

، وٕانما تحتاج إلى قرينـة  ابتداءوهي التي ال يمكن إدراكها من الكالم  لة سياقيةدال  ـ ب 
 (هــا المبتغــاة وضــوحا وكشــفا ، وهــي مــا يمكــن أن تــدعى أيضــا بـــ تمــا للوصــول إلــى دالل

وقد  وجدت الحقة على الداللة الحقيقية تلبيـة لسـد حاجـة اإلنسـان إدراكـا  )داللة القرينة 
  .للتطور الجاري

صــل إلــى أن للســياق اللفظــي مقتضــى و حاكميــة علــى الداللــة فهــو يوجــه اللفظــة وبهــذا ن
بحســب حاجتــه منهــا وعلــى وفــق مــا تحملــه اللفظــة مــن داللــة معينــة تفــارق بهــا نظيرتهــا  
التي قـد يظـن أنهـا مرادفتهـا  بفعلـه فـالنص القرآنـي  معجـز فـي جميـع وجوهـه و يضـمنها 

  .إعجازه السياقي في توجيه الداللة

ة عالقة وثيقة بين الداللـة والسـياق اللغـويين وبـين تعـدد األوجـه اإلعرابيـة ، مـا بـين وثم  
، حيــث تكــون الداللــة والســياق فــي كثيــر مــن األحيــان ســببا فــي تعــدد  أثرتــو  عالقــة تــأثير

  .األوجه ، وأحيانا تكون مرجحا بين األوجه اإلعرابية المختلفة

تنوعهــا مــا بــين داللــة معجميــة ، أو  وتقــوم الداللــة والســياق بهــذين الــدورين علــى
  . صرفية ، أو وظيفية ، أو سياق داخلي للنص إلى آخر تلك األنواع 

وقد قمت بتقسيم هذا الفصل إلـى سـبعة مباحـث حسـب نـوع تلـك الـدالالت ، مبـرزا نـوعي 
  .العالقة التفاعلية بين الداللة وتعدد األوجه تأثيرا وترجيحا ، وفيما يأتي تفصيل هذا

  



١٤٤ 

 

  األول حث مبال
  أثر الداللة المعجمية في تعدد األوجه اإلعرابية

هــي داللــة الكلمــات المنصــوص عليهــا فــي المعــاجم العربيــة  :الداللــة المعجميــة      
أو  ٢أو المعنــى المركــزي ١" التــي تعــارف عليهــا المجتمــع ، أي داللــة الكلمــة األصــلية 

  .٤أو اإلدراكيأو األولي أو المعنى التصوري أو المفهومي  ٣األساسي

إلى أهمية هذه الداللة فكان مـن بـين النصـائح التـي  ابن هشاموقد تنبه العالمة       
أن يفهـــم معنـــى مـــا يعـــرب إفـــرادا وتركيبـــا بـــل وجعلهـــا مـــن أول : طالـــب بهـــا المعـــربين

وأول واجــب علــى المعــرب أن يفهــم مــا يعربــه ، مفــردا أو مركبــا ، : " الواجبــات فقــال 
راب فــواتح الســور علــى القــول أنهــا مــن المتشــابه الــذي اســتأثر اهللا ولهــذا ال يجــوز إعــ

ويقــوم الســياق فــي أحيــان كثيــرة بتحديــد الداللــة المقصــودة مــن الكلمــة فــي   ٥" بعلمــه 
فالسـياق متضـمن داخـل التعبيـر المنطـوق بطريقـة مـا ولـذلك ركـز النحـاة علـى . جملتها

ومــا أراده مــن معنــى والمخاطــب ومــا ، فتعّرضــوا للعالقــة بــين المــتكلم  اللغــة المنطوقــة
أّن الكلمـة ال معنـى لهـا  ، كما واألحوال المحيطة بالحدث الكالمي ، فهمه من الرسالة

المعنـى طبقـا للسـياق الـذي  ، وربمـا اتحـد المـدلول واختلـف خارج السياق الـذي تـرد فيـه
  .٦يهقيلت فيه العبارة أو طبقا ألحوال المتكلمين والزمان والمكان الذي قيلت ف

                                                           

 إبراهيم ، ٤٦ص  ماجستير، رسالة المفردة، الكلمة مستوى على الهجري الثالث القرن في اللغوية الداللة معالم١
 النظرية" العربي الداللة علمو  .م١٩٨٩،  ه١٤١٠،  العربية اللغة كلية ، القرى أم جامعة الغامدي، عبداهللا

   .م١٩٩٦ ، بيروت الفكر، دار ، دمشق ،٢ط ، الداية فايز ، ٧٧ص،  نقدية تأصيلية تاريخية، دراسة" والتطبيق
 أســـــامة عبـــــد. الســـــياق فـــــي الدراســـــات البالغيـــــة واألصـــــولية ، دراســـــة تحليليـــــة فـــــي ضـــــوء نظريـــــة الســـــياق ، د ٢

 .العزيز جاب اهللا
 . ١٩٧٦،  ٣إبراهيم أنيس ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ، ط. ،  د ١٠٦داللة األلفاظ ، ص  ٣
  .٣٦ ،أحمد مختار عمر :  علم الداللة  ٤
  .٢/٦٠٥، المغني  ٥
    .٣٦، ٣٣ : النحو والداللة ٦



١٤٥ 

 

، وأّن "المشترك اللفظي"إلى أهمية السياق في التفريق بين معاني  ١أشار أحد الباحثين لقدو 
  . التحديد الدقيق لداللة هذه األلفاظ إنما يرجع إلى السياق

هـــذا بــاب اللفـــظ "ولقــد تعــّرض ســيبويه إلـــى هــذه القضــية فــي أّول كتابـــه تحــت عنــوان     
مهـــم اخـــتالف اللفظـــين الخـــتالف المعنيـــين واخـــتالف اعلـــم أّن مـــن كال" : ، فيقـــول"للمعـــاني

  . اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختالف المعنيين

واختالف اللفظين والمعنى واحد، . جلس وذهب: فاختالف اللفظين الختالف المعنيين نحو
ِجدة ، َوَجْدُت عليه من الَموْ : ، قولك واتفاق اللفظين والمعنى مختلف. ذهب وانطلق: نحو

  .٢"ووجدت إذا أردت ِوجدان الّضالة  
، ) جلس وذهب(ـ هو المختلف، ومّثل له ب) فاختالف اللفظين الختالف المعنيين(
اتفاق (، و ، ومّثل له بذهب وانطلق هو المترادف) اختالف اللفظين والمعنى واحد(

لموِجدة أو من ، ومّثل له بَوَجَد من ا هو المشترك اللفظي) اللفظين واختالف المعنيين
  . ِوجدان الّضاّلة

وهكذا أشار سيبويه إلى ظاهرة المختلـف والمتـرادف والمشـترك اللفظـي، ممـا ال يـدع مجـاًال  
كمـــا تـــدل هـــذه  ،٣للشـــك بـــين اللغـــويين العـــرب حـــول وجـــود هـــذه الظـــواهر فـــي اللغـــة العربيـــة

لــم الداللــة اإلشــارة المبكــرة فــي أول كتــاب نحــوي يصــلنا علــى مــدى االهتمــام بموضــوعات ع
  .التي دارت حولها البحوث والمناقشات

 ، ويستفاد من ذلك أيضا أنه إذا تعدد معنى الكلمـة، تعـددت بالتـالي احتمـاالت القصـد منهـا
وضــع الكلمــة فــي موقعهــا بويقــوم الســياق ،  وتعــدد احتمــاالت القصــد يقــود إلــى تعــدد المعنــى

                                                           

، مجلــة ٤٠١ - ٤٠٠صــيف الجنــابي ظــاهرة المشــترك اللفظــي ومشــكلة غمــوض الداللــة للــدكتور أحمــد ن: انظــر ١
 .م١٩٨٤هـ ،  ١٤٠٥، محرم سنة ٣٥، مج ٤المجمع العلمي العراقي، ج 

 .١/٢٤الكتاب  ٢
 – ١٠ظاهرة الترادف بين القدماء والمحدثين: وانظر له أيضا. ١٥٦،٢١٥علم الداللة  أحمد مختار عمر  ٣

  .١٩٨٢، ٢، مج٦، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، الكويت عدد ٢١



١٤٦ 

 

يقـا مهمـا تعـددت معانيهـا ويصـرف مـا داخل التركيب اللغـوي بتحديـد داللـة الكلمـة تحديـدا دق
  .١الظواهرُيّدَعى من التباس أو إبهام أو غموض في الداللة بسبب هذه 

الـذي يعـين قيمـة : "  )فنـدريس(وحول تحديد السـياق لداللـة هـذه الظـواهر، يقـول      
ن الكلمة توجد في كـل مـرة إالكلمة في كل الحاالت التي ناقشناها إنما هو السياق، إذ 

تعمل فيها في جو يحدد معناها تحديدا مؤقتا والسـياق هـو الـذي يفـرض قيمـة واحـدة تس
ـــدّل عليهـــا  ـــالرغم مـــن المعـــاني المتنوعـــة التـــي بوســـعها أن ت ـــى الكلمـــة ب   . ٢"بعينهـــا عل

والكلمة في العربية تدل على معنى معـين ال تتعـداه إلـى غيـره ، لكـن قـد تتعـدد دالالت 
 )عــين(كداللــة كلمــة : مــا يســمى بالمشــترك اللفظــي  بعــض األلفــاظ فــي اللغــة ، وهــذا

  .٣على عدة معان ، كعين الماء ، وعين اإلنسان ، وحرف العين ، وعين الجاسوس

وأحيانــا مــا تكــون غامضــة لعجمتهــا ، أو تــداخلها مــع كلمــات أخــرى ألحــد العوامــل      
أخــرى ال عــن مينها معنــى كلمــة ضــت الكلمــة بتالصــوتية أو الصــرفية ،  وقــد تتعــدد دالال

طريــق الوضــع ؛ ولــذا فــإن لكــل نــوع مــن تلــك الــدالالت المعجميــة المتعــددة بالوضــع ، أو 
بالتضمين ، أو الغامضة أثرا في تعدد األوجه اإلعرابية وٕاثراء للمعنى النحوي الناتج عـن 

  :هذا التعدد، وتفصيل ذلك فيما يأتي 

  :٤غموض الداللة المعجمية للكلمة - أ  

 ، ات فـــي النصـــوص القرآنيـــة ، والشـــعرية ، تتســـم بـــالغموضهنـــاك بعـــض المفـــرد
،  فيختلف فهم المتلقي لها ، وبالتالي تتعدد المعاني التي تنتجها تلك األفهام لهـذا المفـرد

ممــا يــؤدي فــي بعــض األحيــان إلــى تعــدد التوجيــه النحــوي وغمــوض المعنــى المعجمــي 

                                                           

 .٣٦١ظاهرة المشترك اللفظي ومشكلة غموض الداللة  ١
  .٢٣١اللغة ، : فندريس ٢
تحقيق محمد أحمد جاد المولى،علي البجاوي ، محمد أبي الفضل ، ١/٣٦٩المزهر في علوم اللغة وأنواعها  ٣

  .ت. إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية  ، القاهرة ، د
والغموض عنده يشـمل غمـوض . د جاسم ، لكنه ربطه باألدوات دون غيرهاأشار إلى هذا السبب الدكتور محمو  ٤

 .٧٨انظر أسباب تعدد التحليل النحوي ص . الكلمة أو تعدد معانيها
 



١٤٧ 

 

التـي أمامـه اسـم أم فعـل أم يجعل المتلقي فـي حيـرة مـن أمـره فهـو ال يـدري هـل الكلمـة 
 " أن زيـد مـن حرجـه "،  "ن اهللا عظـيمعلمت أ :"يمكن توضيح ذلك بمثال ؟ و حرف 

فــي المثــال األول حــرف توكيــد ، وهــي ناصــبة لالســم ورافعــة للخبــر ،  "ن أ " ةكلمــف ، 
 فاعـل مرفـوع: ، وزيـد  تـألم: ىنالمثال الثاني فهي فعل ماٍض بمعفي  " أن  "كلمة  اأم

  .في المثالين لتعسر اإلعراب " ن أ" ، ولو غمض المعنى المعجمي لكلمة 

  .١ �mF���E��D��C��B��AG��HI����K���Jl :ومثال ذلك قوله تعالى 

وكــــذلك الســــور المبــــدوءة بــــالحروف المقطعــــة ؛ فلغمــــوض معنــــى تلــــك الحــــروف 
وجــه  فــي اختلــف العلمــاء فيمــا بيــنهم فــي تفســير معناهــا ؛ ونــتج عــن ذلــك تعــدد فــي األ

فمـــن العلمـــاء مـــن رأى أن ، موقعهـــا اإلعرابـــي ، وفـــي موقـــع مـــا بعـــدها مـــن الكلمـــات 
الحروف المقطعة أسماء للسـور ، فيكـون موقعهـا الرفـع علـى االبتـداء ، أو تكـون خبـرا 

ومـــنهم مـــن رأى أنهـــا مجـــرد ســـرد لحـــروف .  ٢هـــذه الـــم : لمبتـــدأ محـــذوف ، والتقـــدير 
ومـــنهم مـــن رأى أنهـــا أســـماء هللا يقســـم بهـــا ، . ٣ابالمعجـــم ، فـــال محـــل لهـــا مـــن اإلعـــر 

وقد تكـون فـي موضـع نصـب . ٤فيكون موقعها الخفض بالقسم على حذف حرف القسم
  .٦إلى غير ذلك من التفسيرات) لماقرأ أ(والتقدير  ٥على أنها مفعول به لفعل محذوف

  .٦التفسيرات
ونتيجـــــة لهـــــذا الغمـــــوض الـــــذي يكتنـــــف تلـــــك الحـــــروف ؛ فقـــــد تعـــــددت األوجـــــه   

، إمـا الرفـع  )C(فصار الموقع اإلعرابي لكلمة  .ية في الكلمات الواقعة بعدهااإلعراب

                                                           

 .٢،  ١: البقرة  ١
 .١/١٧٧إعراب القرآن للنحاس  ٢
  .نقله األخفش ١/٢٨المجاز ألبي عبيدة  ٣
  .١٥ص،  مشكل مكي  ١/٥٦معاني القرآن وٕاعرابه للزجاج  ٤
  .١٥، مشكل مكي ص ١٠معاني القرآن لألخفش ص ٥
  .١٠٢: ١/١٠٠، والمحرر الوجيز ١/٢٤٢تفسير القرطبي   ٦



١٤٨ 

 

ـــر للحـــروف ـــى أنهـــا خب ـــدأ ، ١عل ـــك إذا ُأعربـــت الحـــروف المقطعـــة مبت أو تكـــون  ، وذل
)C(  إذا أعربــت الحــروف خبــرا لمبتــدأ محــذوف ، أو كانــت  ،٢خبــرا لمبتــدأ محــذوف

أيضـا  )C(روف خبرا فيجوز في أعربت الح وٕاذا. الحروف ال محل لها من اإلعراب

  ). J (أو ، ) F���E (، أو جملة ٣) ��D(أن تكون مبتدأ ، وخبره 

، إذا كـان موقعهـا االبتـداء ،  )C( ، فقد تعرب خبـرا لــ) D(وهكذا كلمة 

    .٤ )C(إعراب ذلك وقيل أنها نعت لـ  وتعرب بدال ، أو عطف بيان أيا كان 

ة ترتبــت علــى غمــوض الداللــة المعجميــة فهــذه سلســلة مــن تعــدد األوجــه النحويــ  
  .للحروف المقطعة

 ٥ m��I��H��G��F��E��D��C��Bl:  ومن ذلك أيضا قولـه تعـالى
، فمنهم من رأى أنها اسـم ألبـي ) F(فقد أورد القرطبي اختالف العلماء  حول داللة كلمة  ٥

م لصــنم ؛ ، أو أنهــا اســ٦المخطــئ : ألبــي إبــراهيم عليــه الســالم ، أو أنهــا مــن الــِوزر ومعناهــا 
وبناًء على هذا االختالف حول داللة الكلمة تعددت األوجه اإلعرابيـة لتلـك الكلمـة ، بـين الرفـع 

  . لنحوية تبعا  لكل حكم إعرابي ، والنصب ، والخفض واختلفت الوظائف ا

أن ذلك علـى أنهـا منـادى  الزجاج ووافقه القرطبي هذكر  ،٧ بالرفع) F(فقرئت : الوجه األول 
  . ١لمعنيين؛ أنها اسم ألبي إبراهيم ،المخطئ أو المعوجمنادى ، وتحتمل ا

                                                           

  .١/١٧٨، إعراب القرآن للنحاس  ١/٦٧، معاني القرآن وٕاعرابه للزجاج  ١/١٠معاني القرآن للفراء  ١
 .١/١٧٨، إعراب القرآن للنحاس  ١٥مشكل مكي ص ٢
 .١/١٧٨إعراب القرآن للنحاس  ٣
  .١٠٣،  ١/١٠٢، والمحرر الوجيز ١/١١ومعاني القرآن  ،  الفراء ،  ،  ١/٢٤٢/٢٤٧تفسير القرطبي  ٤
  .٧٤: األنعام  ٥
 .٢/٧٤إعراب القرآن للنحاس  ٦
، تحقيق أيمن رشدي سويد ،  ٣٢٨انظر التذكرة في القراءات الثمان ، ابن غلبون ، ص . وهي قراءة يعقوب ٧

 .م١٩٩١ - هـ  ١٤١٢الطبعة األولى ، 



١٤٩ 

 

، أن تكون الفتحـة عالمـة نصـب: يحتمل، وهذا  ٢وقرئت بفتح الراء: الوجه الثاني      
فأمــا النصــب ، فــذهب ابــن . ممنوعــة مــن الصــرف) F(أو عالمــة خفــض ؛ ألن كلمــة 

ا علـــى أنهـــا ذا كانـــت اســـما لصـــنم فيكـــون نصـــبهإ) F(عطيـــة وتبعـــه القرطبـــي إلـــى أن 
أتعبـــد أو أتتخـــذ آزر إلهـــا أو أن فـــي الكـــالم تقـــديما : مفعـــول بـــه لفعـــل محـــذوف والتقـــدير 

، وأضــاف ابــن عطيـــة  ٣ فتكــون مفعــوال بــه أيضـــا )أتتخــذ آزر أصـــناما (الرتبــة وتــأخيرا و 
، وذلـك علـى أن ) أبيـه(تعليال آخر للنصـب وذلـك علـى أنهـا منصـوبة  علـى الحـال مـن 

)F (٤ي أنه قال ألبيه وهو في حالة اعوجاج وخطأ لكفره باهللا بمعنى معوج ؛ أ.  

اســـم ألبـــي  )F (فقـــد ذهـــب أبـــو حيـــان إلـــى أن:  الخفـــض :الوجـــه الثالـــث  
  .٥إبراهيم وهي على ذلك مخفوضة على أنها بدل أو عطف بيان

)  F(علــــى أن)  أبيــــه(مخفوضــــة علــــى أنهــــا نعـــت لـــــ )  F(ونقـــل ابــــن عطيــــة أن 
    .٧وقد ضعف ابن عطية هذا اإلعراب .٦ بمعنى المعوج أو المخطئ

بمعنــى المخطــئ والتقــدير ألبيــه المخطــئ ولــم يصــرح )  F(�فــذكر أن القرطبــي وأمــا
والســبب الــرئيس فــي  .بالوظيفــة اإلعرابيــة ، وهــي علــى األصــح بــدل أو عطــف بيــان 

  .)F(تعدد األوجه األعرابية في هذا المثال ، هو غموض الداللة المعجمية لكلمة 

                                                                                                                                                                      

لبنان ، الطبعة  –بيروت  –، عالم الكتب  ٢/٢٦٥، ومعاني القرآن وٕاعرابه  ٨/٤٣٢/٤٣٥تفسير القرطبي  ١
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨األولى ، 

، تحقيق على محمد الضباع  ٢/٢١٩انظر النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري ، . وهي قراءة الجمهور  ٢
  .لبنان  ، بدون تاريخ – بيروت –، دار الكتب  العلمية 

  .   ٤٣٢:  ٨/٤٣٥تفسير القرطبي  ٣
 .٣٩٨،  ٣/٣٩٧انظر المحرر الوجيز  ٤
 .١٦٩،  ٤/١٦٨البحر المحيط  ٥
 .٣٩٨، ٣/٣٩٧المحرر الوجيز  ٦
إنه قدر فيها األلف والالم ، وضعف ابن عطية هذا : وقيل . وفي هذا إشكال ، أنها نكرة والمنعوت معرفة ٧

 .٣٩٨،  ٣/٣٩٧المحرر الوجيز . لوقال أنه تحام



١٥٠ 

 

  

  :عدد الداللة المعجمية ت - ب

ثمــة بعــض األلفــاظ فــي اللغــة تتعــدد معانيهــا بحيــث يفهــم منهــا عــدة معــان وضــعت 
اللفظــة مــن أجلهــا جميعــا ، وقــد يــؤثر هــذا التعــدد الــداللي للكلمــة فــي تعــدد األوجــه اإلعرابيــة 
 حيث تكون تلك الظاهرة سببا مباشـرا فـي وقـوع تعـدد اإلعرابـات للكلمـة محـل التعـدد الـداللي

أو مــا يــرتبط بهــا مــن ألفــاظ داخــل التركيــب فكمــا طالعتنــا اللغــة العربيــة ونصوصــها بألفــاظ 
عـادت اللغـة لتضـعنا أمـام نـوع . غامضة المعنى ، تثير حيرة المتلقـي ؛ لعـدم إدراكـه معناهـا

  .١آخر من اإلثارة ، ال يرجع تلك المرة لغموض داللة الكلمة ، وٕانما لتعدد دالالتها

حيــث تتعــدد :  )مــا(كلمــة  :عــدد مــن األلفــاظ واألدوات منهــا ويتجســد هــذا فــي 
معانيهــا واســتعماالتها ، فهــي مــرة تــؤدي معنــى النفــي، ومــرة معنــى المصــدرية ، وأخــرى 
تكون اسما موصوال ، ورابعة تكون استفهامية ، وخامسـة تكـون مزيـدة ال معنـى لهـا وال 

  . ٢تأثير

آخـــر زيـــد جعـــل الداللــــة  علـــى فـــاختالف العالمــــة ؛ مـــا أحســـن زيـــد  :  مثـــال
  .٣فية إلى استفهامية انف من تركيب آلخر فمن تعجبية إلى تختل

وممــا يوضــح  ذلــك أيضــا مــا ذكــره صــاحب  طبقــات النحــويين عــن ســبب وضــع      
أن ابنـــة أبـــي األســـود الـــدؤلي جلســـت بجـــواره فـــي يـــوم شـــديد الحـــر : " النحـــو، فقـــد روي 

القـيظ ـ وهـو : " فقـال أبوهـا " أشـد الحـر ؟  مـا: " فأرادت التعجب من شدة الحـر فقالـت 
جواًبا عن كالمها؛ ألنه استفهام ، فتحيرت وظهر لها خطؤهـا ، . " ما نحن فيه يا بنية 

  فعمل! " ما أشد الحر " قولي يا بنية : " فعلم أبو األسود أنها أرادت التعجب فقال لها 

                                                           

. ، وأسماه تعدد معاني المبنى الواحدمحمود جاسم ضمن حديثه عن المعنى أشار إلى هذا السبب الدكتور ١
  .٦٦انظر تعدد األوجه في التحليل النحوي ص 

، " لة بحث في التركيب والدال" ، المصدر المؤول ١٦٤، اللغة العربية معناها ومبناها ص  ٧/  ٤المغني   ٢
 .٦٦، بدون تاريخ أو طبعة ، وتعدد األوجه في التحليل النحوي ص ، دار الثقافة العربية ٤٦طه الجندي ص .د
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج  ٥٨٦أهداف اإلعراب وصلته بالعلوم الشرعية  ٣

  .رحمن السعد هـ ، عبد القادر عبد ال ١٤٢٤جمادى الثانية  ٢٧٤ – ١٥



١٥١ 

 

  

  . ١األبواب  من وباب الفاعل والمفعولبه وغيرها باب التعجب 

  . ويؤدي هذا في بعض النصوص اللغوية إلى تعدد في األوجه النحوية

  .٢ �m��a��`����_��~��}��|l :ومثال ذلك قوله تعالى 

ــــري وكــــذاالنحــــاس أورد  حســــب الداللــــة ) {(أوجهــــا ثالثــــة فــــي إعــــراب  الطب

  :وما يترتب على ذلك من أثر إعرابي وداللي ) `(الوظيفية لـ 

، وتـــتم الجملـــة بهـــا ، ويســـتأنف ) كـــان(خبـــر  ){(أن تكـــون :  الوجـــه األول

أنهــم كــانوا قلــيال فــي : نافيــة ، والمعنــى ) `(، فتكــون ) مــن الليــل مــا يهجعــون(بقولــه 
  .٣العدد ، وال ينامون الليل 

مصــــدرية ، والمصــــدر ) `(خبــــر كــــان ، و ){(أن تكــــون :  الوجــــه الثــــاني

  .٤أي كانوا قليال هجوعهم من الليل :والمعنى  .){(فاعال لـ ) ��`��a(مؤول ال

هـي خبـر  )����a(، وتكون جملة ) ��a(معموال  لـ ) {(أن تكون :  الوجه الثالث
  .٥كانوا يهجعون من الليل قليال: زائدة ، أي ) `��(كان ، وتكون على هذا 

                                                           

ألبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي األندلسي ، تحقيق محمد أبو الفضل  ٢١طبقات النحويين واللغويين ص  ١
  .م ١٩٧٣إبراهيم ، سلسلة ذخائر العرب ، دار المعارف ، مصر ، 

  .١٧: الذاريات  ٢
  .٢١/٥٠٦الطبري ، ٤/٢٣٩النحاس ،  ٣
  .٢١/٥٠٦، الطبري ٣/٨٤السابق ، ومعاني القرآن ، الفراء ،  ٤
،  ٥/٥١،  ومعاني القرآن وٕاعرابه  ٣/٨٤، ومعاني القرآن ، الفراء ،  ٤/٢٣٩انظر إعراب القرآن ، النحاس ،  ٥

 . ٢١/٥٠٦، الطبري ٢/٣٢٣ومشكل إعراب القرآن  



١٥٢ 

 

 {�" ـوٕان لم يوضح فـي األخيـر نـوع المعمـول  فـ ١ وأورد القرطبي هذه األوجه الثالثة
ـــــ  ال " ــــا لظــــرف محــــذوف ، أو  )����a(تصــــح أن تكــــون مفعــــوال ل ، وٕانمــــا تكــــون نعت

   .يهجعون وقتا قليال ، أو هجوعا قليال: مصدر محذوف ، والتقدير 
مـن بـدال  )`��a(مصـدرية ، ويكـون المصـدر المـؤول ) `(أن تكون :  الوجه الرابع

  . معنى الوجه  الثالث، وهو نفس ٢كانوا يهجعون قليال: ، أي ) كانوا(واو الجماعة في 

، ) {(موصـولة ، وتكـون فـاعال لــ ) `(أن تكـون :  وأضاف الزمخشـري وجهـا خامسـا

عائــد يعــود علــى ) ���a(وهــو تكلــف ، ولــيس فــي جملــة . ٣)كــان(خبــر ) {(و تكــون 
  .االسم الموصول ، وهو مخالف للقواعد النحوية

مصــــدرية ، ) `(و خبــــرا ،) {(، أن تكــــون  الوجــــه الثــــانيوالظــــاهر أن الــــراجح هــــو 

، وألن بـاقي ٤ وهو ما استحسنه ابن عطيـة). {(فاعال لـ ) `����a(والمصدر المؤول 
  . التوجيهات ال تسلم من االعتراض

نافيــة ، ُيعتــرض عليــه بأنــه ال يجــوز تقــدم معمــول ) `(، وفيــه أن  فالوجــه األول
را ، وقـد تقـدم هنـا على الفعل المنفي ، حتى ولو كان ظرفا أو جارا ومجرو ) `(المنفي بـ 

، وٕان كــان ابــن هشــام أجــازه فــي الظــروف ، ) `(المنفــي بـــ ) ����a(علــى ) مــن الليــل(
  :كقول الشاعر 

  ٥ وَنحُن َعن َفْضِلك َما اْسَتْغَنينا

                                                           

  .١٩/٤٧٨تفسير القرطبي ،  ١
  .٢٤٤، ٢/٢٤٣به الرحمن  ، وٕامالء ما من ٢/٣٢٣، مشكل إعراب القرآن ٤٨٠: ١٩/٤٧٨تفسير القرطبي ،  ٢
  .٥/٦١٣تفسير الكشاف  ٣
  .٨/٦٧المحرر الوجيز   ٤
. انظر ديوان عبد اهللا بن رواحة ودراسة في شعره وسيرته ، تأليف د. عبد اهللا ابن رواحة: من الرجز قائله  ٥

تخليص م ، و  ١٩٨١ -هـ   ١٤٠١، دار العلوم للطباعة والنشر ، الطبعة األولى ،  ١٤٠وليد قصاب ،  ص 
  .٢٨٧،  ١/٢٨٦، و شرح شواهد المغني ، السيوطي  ١٣٠الشواهد ص 



١٥٣ 

 

  . ١نعتا لظرف محذوف ، وليست لمصدر محذوف) {(فيكون هذا إذا اعتبرت 

ممتنــــع  )`(م النعــــت علــــى نعتــــا لمصــــدر محــــذوف ، فتقــــد ){(وٕان كانــــت 
  : األعرج المعنيوٕان كان قد وقع في الشعر ، كقول . بصريا ، ومختلف فيه كوفيا

  ٢ِإذا ِهَي قاَمت حاِسرًا ُمشَمِعلًة      َنخيَب الُفؤاِد َرأسها ما ُيَقنعُ 

  . النافية ذاتها) `(، وعلى ) `(الفعل المنفي بـ  على) رأسها(فتقدم معمول الفعل  

، وهـذا فيـه  ){(لما  يستلزمه من الوقف على ا التوجيه أيضا وضعف أبو حيان هذ
  .٣تفكيك للمعنى

معمولهــا تقــدم عليهــا ،  ){(، وأن تكــون  )`(، بزيــادة  وأمــا الوجــه الثالــث

مصـــدرية أولـــى ؛ لعـــدم الحاجـــة  )`(، ولكـــن كـــون ٤فهـــو حســـن ، ورجحـــه أبـــو حيـــان

  .، والمعنى فيهما واحد )`(يادة للتأويل فيه ، وافتراض ز 

راجع في المقام  )`����a(وفي موقع  ){(د األوجه اإلعرابية في كلمة فتعد

فهــي مــرة تكــون نافيــة ومــرة تكــون موصــولة ،  )`(إلــى تعــدد الداللــة الوظيفيــة لـــ األول 
ومرة تكون مصدرية ، ومـرة تكـون زائـدة وأحيانـا مـا تكـون كافـة عـن العمـل ، إلـى غيـر 

ب أجــزاء التركيــب الداخلــة وغالبــا مــا يتــأثر إعــرا ذلــك مــن وظائفهــا الدالليــة المتنوعــة ،

ا إعرابيــا مباشــرا تبعــا للوظيفــة التــي تؤديهــا دالليــا وأحيانــا يضــاف إليهــا تــأثير ) `(عليــه 

  .الحجازية) `(كما يحدث مع 
                                                           

  .٤/١٢٥مغني اللبيب  ١
تفسير  :انظرلبنان  - ، بيروت  ٣م ، ط ١٩٧٤إحسان عباس ، دار الثقافة ،  من الطويل ، شعر الخوارج ، ٢

  .كثيرُة الحركةِ : ُمْشَمِعلةٌ ، وامرأٌة ٨/١٣٥، البحر المحيط 
  .١٣٥،  ٨/١٣٤لمحيط تفسير البحر ا ٣
  .نفس الصفحة ، السابق  ٤



١٥٤ 

 

  ).`(ت فتعددت التوجيهات والدالالت في اآلية ، وكل هذا راجع إلى تعدد دالال

��m :ومن ذلك قوله تعالى �C��B��A��L���K��J��I��H��G��F��E��D

��O��N��Ml١.  

  : وجهين إعرابيين m���Mlوقد أورد النحاة  في نصب كلمة   

المفعوليـة ،  المنتصب علـى )I( من بدالأن تكون  ٢ لألخفش:   الوجه األول 
  .   اسم ، أي  الشيء الذي ُيرزق ، كالمال ، أو الولد ، وغيره )I(ويكون 

على أنها مصدر، ويكـون ) I(لـ  مفعوال بهأن يكون    للفراء : الوجه الثاني
  .  ال يملك أن يرزقهم شيئا: المعنى 

ليسـت ) I(؛ بـأن  ٣ أنه قد اعُترض على توجيه المفعـول بـهأبو حيان وذكر 

، وٕانمـا المصـدر يكـون ) I(على المفعوليـة للمصـدر ) شيئا( مصدرا ، فال ينتصب 
 االعتـراض بأنـه قـد ُسـمع ، وأجاب عن هذا) ْعنَرْعي و طَ (بفتح الراء كـ ) َرْزق( على 

  ).ِرزق(، على ٤بكسر الراء

  

  

                                                           

  .٧٣: النحل  ١
  .٢/٤١٨معاني القرآن ، األخفش ،  ٢
  .٥/٥٠٠تفسير البحر المحيط  ٣
  .٥/٥٠٠تفسير البحر المحيط  ٤



١٥٥ 

 

�m��X��W��V��U��T���S��R����Q��P��O:  ومــــن ذلــــك قولــــه تعــــالى

\���[��Z��Yl١. 

  :على ثالثة أوجه  �m�Wlنصب كلمةاختلف النحاة في 

 )اشـــتعل(، وذلـــك عنـــد مـــن َضـــمن  مفعـــوال مطلقـــاأن تكـــون :  الوجـــه  األول
  .٢األخفشوهذا عن  )شاب(ى معن

 )اشــتعل(، وذلــك علــى أن يكــون  تمييــزا ، أن تكــون ٣ للزجــاج: الوجــه الثــاني
  .  على معناه الحقيقي ، ويكون في اآلية استعارة

  .٤أبوحيان أورده  حاالً أن تكون :  الوجه الثالث      

لــة والســبب الــرئيس فــي تعــدد األوجــه اإلعرابيــة فــي هــذا المثــال هــو تعــدد الدال
، فإمــــا أن تكــــون مصــــدرا للفعــــل شــــاب ، فتكــــون مفعــــوال  m�Wlالمعجميــــة لكلمــــة 

  .مطلقا كما سبق ،  أو تكون بمعنى الشعر الشائب فتكون تمييزا

، رغـم اعتـراض األخفـش  التمييـز أن الراجح هـو توجيـه النصـب علـىوالظاهر   

، ويمكـن  ٥ تفقـأت شـحما: عليه ؛ حيث يرى أن التمييز يكون اسما ال مصدرا ، مثـل 
هنــا ليســت مصــدرا ، وٕانمــا هــو الشــعر الشــائب ، وأصــل  m�Wlالجــواب عليــه بــأن 

امـــتألت : وأيضـــا فـــالتمييز قـــد يقـــع مصـــدرا ، كقولنـــا . اشـــتعل شـــيب الـــرأس: التركيـــب 
  .مصدر) الغيظ(غيظا ، فـ 

                                                           

  .٤: مريم  ١
  .٢/٤٣٧معاني القرآن ، األخفش ،  ٢
  .٣/٣١٩ومعاني القرآن وٕاعرابه  ٣
  .٦/١٦٤البحر المحيط  ٤
  .٢/٤٣٧آن ، األخفش ، معاني القر  ٥



١٥٦ 

 

وممـا يـرجح التمييـز أن التــوجيهين اآلخـرين ليسـا قياســيين ؛ فمجـيء الحـال مــن 
والتضمين ، بمعنى إلباس الفعل ثـوب فعـل . ياسيا ، وٕان كثر استعمالهالمصدر ليس ق

  .١فيبقى التمييز هو الراجح. آخر ، ليس قياسيا أيضا

وقــد ذهــب الجرجــاني إلــى أنــه منتصــب علــى التمييــز ، وأن هــذا هــو المعنـــى  
اشتعل الرأس شيبا ، ولـم يقـل اشـتعل : األروع في معنى اآلية الكريمة ، حيث إنه قال 

والفارق بين التركيبين أن التركيب القرآني يعني شدة انتشـار الشـيب فـي . ب الرأس شي
يعنــــي بــــدء ظهــــور ) شــــيب الــــرأس اشــــتعل(الــــرأس ، حتــــى غطــــاه ، والتركيــــب اآلخــــر 

اشـتعل البيـت نـارا ، فـيفهم أن النـار قـد : كمـا نقـول . ، وليس بالضرورة انتشـاره الشيب
شتعلت النار في البيت ، فإنـه قـد يعنـي أن النـار ا: ألمت به كله ، بخالف إذا ما قلنا 

   .٢أمسكت بطرف منه ولم تلحق به كله

أما المعنى على المفعول المطلق ، فإنه يفيد أيضـا توكيـد الشـيب ، ولكـن ال يعطـي 
  . ٣يزمعنى االنتشار الشديد كما في توجيه التمي

  . ٤وقد أورد القرطبي  الوجهين األولين ولم يرجح أيا منهما 

¾��¿���m��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã���Â��Á��À :مـــن ذلـــك أيضـــا و 

ËÌ��Ñ��Ð���Ï���Î��Íl ٥  

  : وجهين إعرابيين  �m�Élفي إعراب كلمة  القرطبيأورد 

                                                           

  .٢/٣٠٨، وأوضح المسالك  ٦/١٦٤تفسير البحر المحيط  ١
 .١٠١، ١٠٠دالئل اإلعجاز ص  ٢
ما : وقد وقع تعدد التوجيه النحوي بين المفعوالت والتمييز في تفسير القرطبي في ستة نماذج أخرى ، منها  ٣

، و ما ورد حول كلمة  ٤/٥٦٠انظر تفسير القرطبي " [ ًال َهْل َيْسَتِوَياِن َمثَ :" ورد حول كلمة مثال في قوله تعالى 
، وما ورد حول  ٣٢٩/ ٣تفسير القرطبي  ]١٩: األنعام " [ ُقْل َأي َشْيٍء َأْكَبُر َشَهاَدةً :" شهادة في قوله تعالى 

  .١/١٥٣انظر تفسير القرطبي ] ٢٦: البقرة " [ َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اللُه ِبَهَذا َمَثًال :" كلمة مثال في قوله تعالى 
  .١٣/٤٠٩تفسير القرطبي  ٤
  .٩٩: آل عمران ٥



١٥٧ 

 

والمعنى تريدون لها العوج وقد حذفت الالم مثل قول اهللا  مفعوال بهأن تكون :  الوجه األول

  .١ الطبريلوجه أي كالوا لهم وقد رجح هذا ا �m²��±lتعالى 

ومعنـى تبغونهـا أي تطلبونهـا والحـال مـن الـواو  فـي كلمـة  ، حـاالأن تكـون :  الثـاني هالوج

)È(  والتقدير تريدونها معوجين أو هي حال من الهاء والتقدير تريدونها معوجة.   

  

  . ٢في تفسيرهأبو حيان وممن ذهب إلى هذا الرأي 

ة فــــي هــــذه النصــــوص هــــو تعــــدد والســــبب الــــرئيس وراء تعــــدد األوجــــه اإلعرابيــــ
الداللة المعجمية للكلمة مما ترتب عليه تغيـر فـي إعـراب الكلمـة ذاتهـا ومـا اتصـل بهـا 

  .من ألفاظ داخل التركيب أو التراكيب المجاورة

  :تعدد الداللة المعجمية بالتضمين -جـ 

يقـال ضـمنت الشـيء أضـمنه ضـماًنا فأنـا : (  ابـن منظـورقـال  :التضمين لغـة       
من مات في سبيل اهللا فهـو ضـامن علـى اهللا : " امن وهو مضمون ، وفي الحديث ض

أي هــو ضــمان علــى اهللا ، وضــمن الشــيء الشــيء أودعــه إيــاه كمــا " أن يدخلــه الجنــة 
ويقال ضـمن الشـيء بمعنـى تضـمنه ، . ..وقد تضمنه هو . ت القبرتودع الوعاء والمي

هـذا سـمي مـا فـي بطـون الحوامـل أو وعلـى  ، ٣ ومنه قولهم مضمون الكتاب كـذا وكـذا 
  .٤)مضامين(ما في أصالب الفحول 

 حكمــه قــد يشــربون لفظــًا معنــى لفــظ فيعطونــه :( ابــن هشــامفيقــول  االصــطالحأّمــا فــي 
 ٥ .)ويسمى ذلك تضمينا

                                                           

  .٥/٦٢٥الطبري  ١
 . ٣، وسورة  إبراهيم  ١٩هود و األعراف  ٨٦، ٤٥وكذا  ، ١٦/ ٣، البحر المحيط   ٢٣٣/ ٥تفسير القرطبي  ٢
 .مادة ضمن ٢٥٧/ ١٣: لسان العرب  ٣
 .مادة ضمن  ٢٣٤/ ٤: القاموس المحيط  ٤
  .٦٨٦/ ٢: ني اللبيبمغ ٥



١٥٨ 

 

فــه     إعطــاء الشــيء معنــى الشــيء وتــارة يكــون فــي األســماء  : ( بأّنــه الزركشــيوَعر
  .١)  األفعال وفي الحروف وفي

والبيــان والنحــو،  يهــذا المصــطلح يوجــد فــي علــوم شــتى مــن العــروض والبــديع والمعــانو 
  .٢وفي كل هذه العلوم يجد حدا خاصا حيث يفرقه عن العلم اآلخر 

جماعـة مـن النحـاة أغلـبهم مـن نحـوي البصـرة ،  _ابتـداء_ولقد عني بأسلوب التضمين 
م رفضــوا القــول بتنــاوب الــذين رفضــوا القــول بــأن لحــرف الجــر أكثــر مــن معنــى ومــن ثــ

  .٣القول الذي اعتمده جل نحوي الكوفة وتابعهم فيه آخرون؛ الحروف

 أْن تـؤدي الكلمــة مـؤدى كلمتــين ، وهـو بـاب واســع مـن أبــواب يأّمـا فائـدة التضــمين فهـ
 .   رالعربيــة يعمــل علــى توســع مــدلوالتها وترصــيع الكــالم بــأثر جيــد ُيظهــر جمــال التعبيــ

ـــــاب اهللا ـــــاظر لكت ـــــات و إن الن ـــــزت بنظمهـــــا عـــــن مثيالتهـــــا ، إذ  لتســـــتوقفه آي نهـــــا  إتمي
  :تضمنت أفعاال تعددت بحروف كان حقها أن تتعدى بغيرها ، كقوله تعالى

 �m������G��F��E��D��C��B��Alقولـــــــــــــــــه و  ���٤ :�m��b���a��`��_����~��}

��h��g������f��e��d��clنـــدما وقـــف العلمـــاء لتوجيـــه هـــذه اآليـــات فـــي فع ٥
إن حـروف الجــر نـاب بعضــها : ها تباينـت واختلفــت نظـرتهم ، فمــنهم قـائلون اسـتعماالت

إن لكل حـرف جـر معنـى واحـًدا ال ينـوب : عن بعض في هذه اآليات ، وآخرون قالوا 
�.عنه غيره من الحروف  �

ا وٕامـ، ا بتأويـل اللفـظ بمـا يناسـب الـنظم إم تهااألمثلة السابقة الذكر ومثيالووجهوا هذه 
  .وٕاما على أسلوب التضمين ،في االستعمال  على سبيل التوسع

                                                           

  .٣/٣٣٨: البرهان في علوم القرآن  ١
، بحث بمجلة العلوم اإلنسانية،  جعفري جميل ، پرويني خليل ١ظاهرة التضمين في القرآن، ص ٦

 .١١هـ ، العدد  ٢٠٠٤/١٤٢٥
    . ، محمد الحسين خليل  ، ليبيا  ٢التضمين في القرآن الكريم بين التفسير والتأويل ، ص ٣
 .٦: ن اإلنسا ٤
 .٦٣النور  ٥



١٥٩ 

 

وتوجد في اللغة العربية بعض األلفـاظ التـي تلـبس ثـوب ألفـاظ أخـرى مـن حيـث 
معناها وأجاز العلماء فـي تلـك األلفـاظ حـال تضـمينها معنـى لفـظ آخـر أن تعمـل عملـه 
كــأن نلــبس فعــال الزمــا معنــى فعــل متعــد فننصــب بــه كمــا ينصــب المتعــدى الــذي لــبس 

الالزم ثوبه وقد يـؤثر هـذا علـى تعـدد األوجـه اإلعرابيـة لـبعض األلفـاظ الموجـودة الفعل 
  .بالتركيب 

����mR����Q�����P��O��N��MS��W��V��U��TX:ففـــي قولـــه تعـــالى  

���\��[��Z����Ylفالحجــة لمــن نــون أّنــه نــوى التقــديم والتــأخير :  ابــن خالويــه قــال ١

فــي موضــع نصــب، ودرجــات منصــوبة ) V(نرفــع مــن نشــاء درجــات فيكــون : فكأنــه قــال
  .إّما مفعوًال ثانيًا، وٕاّما بدًال، وٕاّما حاًال، وٕاّما تمييزاً :  أربعة أوجه على أحد

مفعـول ) V(ألنه المرفوع فـي الحقيقـة ولـيس علـى الـدرجات ف) V(فالفعل أوقع على 
إلــــى  "نرفــــع " مفعــــوال ثانيــــًا فيحتــــاج الفعــــل " درجــــات " وأّمــــا إذا كانــــت " نرفــــع " ـبــــه لــــ

نعطـــي مـــن نشـــاء درجـــات ، أو ينصـــب علـــى حـــذف : تضـــمينه معنـــى فعـــل متعـــد أي
إلـى درجـات ، أو علـى الظـرف ، ألّن الـدرجات مراتـب ومنـازل : حرف الجـر، والتقـدير
  .٢ذوي درج: ، أو على الحال أي

ـــــه تعـــــالى  ـــــك قول `����_�mx���w��v���~��}��|����{���z��y : ومـــــن ذل

c��b��ad������i��h��g��f��e�l٣.  

  :على النحو التالي  �m~lتعددت األوجه اإلعرابية لنصب كلمة 

                                                           

 . ٨٣:  األنعام ١
 ٣ط ،عبد العال سالم مكرم ، دار الشروق /، تحقيق دالبن خالويه ،  ١٤٤، صالحجة في القراءات السبع ٢

  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩
  .١٣٠: البقرة  ٣



١٦٠ 

 

) {(أن  -١ الزجــاج وآخــرينوذلــك علــى رأي  - مفعــوال بــهأن تكــون :  الوجــه األول
) {(أو أهلـــك ، وهـــذا مـــا يســـمى بالتضـــمين ، وزاد القرطبـــي أن يكـــون  َجِهـــل: بمعنـــى 

  .٢ ونسب ذلك لثعلب والمبرد بفتح الفاء وتشديدها ،) سفه(بكسر الفاء متعديا كـ 

علـــى أن ابـــن عطيـــة  وجـــوزه  .٣الفـــراءأن تكـــون تمييـــزًا ، وهـــذا عـــن :  الوجـــه الثـــاني
التعريـف فيــه غيـر محــض ، وكـأن الســفه لمـا كــان يتعلـق بــالنفس والُخلُـق وغيــر ذلــك ؛ 

  . وتعريف التمييز غير جائز عند البصريين مطلقا.. ٤ميزه بأنه في النفس

سـفه : علـى نـزع الخـافض ، والتقـدير ) {(أن تكون مفعوال به للفعل :  الوجه الثالث
  .٥في نفسه ، فُحِذف حرف الجر ، فتعدى الفعل إليها

توكيـدا ، أن تكـون  ابـن عطيـة، وضـعفه  مكـي بـن أبـي طالـبأضـافه :  الوجه الرابع
  .٦سفه قوله نفسه : أقيم مقام المؤَكد بعد حذفه ، أي 

��°�m :ى ويشـــبه هـــذا الموضـــع قولـــه تعـــال �̄��®��¬��«��ª±��
º����¹����� �̧�¶��µ����´��³��²»��¾��½��¼lحيث يقع فيها نفـس  .٧

                                                           

 نقل الزجاج عن أبي عبيدة أنها بمعنى أهلك ، واختار هو أن تكون بمعنى جهل ، فتكون نفسه مفعوال به ، ١
، ومعاني القرآن ، األخفش ٢١١،  ١/٢١٠انظر معاني القرآن وٕاعرابه . وذكر األخفش أنه بمعنى استخف وأهلك

 ،١/١٥٧.  
 .٤٠٥و ٢/٤٠٤تفسير القرطبي ،   ٢
انظر معاني . وحدد الفراء أن تعريف التمييز يجوز إذا كان محوال عن الفاعل ، وليس في سائر أنواع التمييز ٣

  .١/٧٩ القرآن ، الفراء ،
  .٣٥٤، ١/٣٥٣ ،المحرر الوجيز  ٤
 .٤٠٥و ٢/٤٠٤تفسير القرطبي ،  ٥
، مجموعة رسائل جامعية قامت بمراجعتها وتدقيقها  ٤٥٤الهداية إلى بلوغ النهاية ، مكي بن أبي طالب ، ص  ٦

رقة ، إصـدار مجموعة بحوث الكتاب والسنة كلية الشـريعة والدراسـات اإلسـالمية ، جامعـة الشـا: وتهيئتها للطباعة 
 .٣٥٤و ٣٥٣/ ١م ، والمحرر الوجيز ، ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩،  ١طكلية الدراسات العليا والبحث العلمي ، 

  .٥٨: القصص  ٧



١٦١ 

 

  .m�°l١ نفس التعدد في األوجه اإلعرابية في كلمة 

���m��e��d��c��b����a :ومــــن ذلــــك أيضــــا قولــــه  تعــــالى  �̀�_�����~��}

g��fl٢. 

 :أوجها إعرابية   �m`lلنصب كلمة  فقد أورد النحاة

ــهأن تكــون :  لالوجــه األو ـــ  مفعــوال ب لــى أن معنــاه آثــرت ، ؛ ع m_lل
  .٣آثرت حب الخيل على ذكر ربي: هو الخيل ، والمعنى   �m��alويكون 

  �m����alأضـــيف إلـــى المفعـــول بـــه و  ، مفعـــوال مطلقـــاأن تكـــون :  الوجـــه الثـــاني
  .٤ واألصل أحببت الخير حبا

لـــق يكـــون علـــى وذهـــب بعـــض المفســـرين إلـــى أن النصـــب علـــى المفعـــول المط
  .٥حذف المفعول به والتقدير أحببت الخيل حبا كحب الخير 

  ��m��_l، وذلـك علـى رأي مـن رأى أن  مفعـوال ألجلـهأن تكـون :  الوجه الثالـث
من أحب البعير أي قعد وسـقط ، والمعنـى أنـي قعـدت عـن ذكـر ربـي ، بمعنى سقطت 

  .٦حبا للخير أي الخيل

، وال تكـون  �m_lمفعـوال بـه للفعـل   �m`lأن الراجح هو أن تكـون  يتبينو   
  .فتوجيه المفعول به هو األولى نحويا ودالليا وال مفعوال ألجله، مفعوال مطلقا،

                                                           

  .١٦/٣٠٠تفسير القرطبي  ١
  .٣٢: ص  ٢
  .٤٦٣، إعراب القرآن للنحاس  ٢/٤٠٥معاني القرآن ، الفراء ،  ٣
 .١٩٣و ١٨/١٩٢،  تفسير القرطبي ،  ٤٦٣إعراب القرآن للنحاس  ٤
 .٧/٣٤٥المحرر الوجيز ،  ٣٣١،  ٤/٣٣٠، ومعاني القرآن وٕاعرابه  ٣/٤٦٣إعراب القرآن ، النحاس ،   ٥
  .١٩٣،  ١٨/١٩٢تفسير القرطبي ،  ٦



١٦٢ 

 

فــالمفعول المطلــق لــم يســلم مــن االعتــراض حيــث إن فيــه تكلــف حــذف المفعــول 
صـدر أحببت الخيل حبا كحب الخير ، فيقدر مفعول بـه محـذوف ، وم: به ، والتقدير 

ل المفعـو  وتوجيـه .�m_l١لـيس مصـدر   �m`lباإلضـافة إلـى أن محـذوف ، 
معنـى سـقطت أو قعــدت ، وهـذا التضـمين لــيس  m�_lألجلـه يسـتلزم أن ُتَضـمن 

  : معنيين توجيه المفعول به ، ويحتمل قىفيب ،قياسيا

بمعنــى آثــرت ، وهــو يعنــي أن ســليمان عليــه الســالم   m�_lأن يكــون :  األول 
معنــــى آثــــر ،  )أحــــب(وهــــذا مســــتبعد لتضــــمين . والــــذكر انشــــغل بالخيــــل عــــن الصــــالة

والتضمين ليس قياسيا ، وأيضا ال يليق بمقام النبوة مثل هذا ؛ أن ينشغل سليمان عـن 
 .٢الصــــالة بالخيــــل ، ثــــم يعــــود ليقتلهــــا ، وهــــي ال ذنــــب لهــــا ، وهــــذا فيــــه إفســــاد للمــــال

لخيـر ، هـو ا �m��alعلـى معنـاه الحقيقـي ، ويكـون  �m_lكـون يأن : والثـاني
أحببــت حــب الخيــر الــذي هــو مــن ذكــر ربــي ، : ولــيس مقصــودا بــه الخيــل ، والمعنــى 

وهذا على الرواية القائلـة بـأن سـليمان حـين عرضـت عليـه الخيـل . أي أحببت الصالة 
، وكان في صالة ، أشار إلى خدمـه أنـه فـي صـالته فأدخلوهـا إلـى أماكنهـا حتـى فـرغ 

  �mg��flن الضـــمير فـــي ويكـــو  ،٣ �mj��il: مــن صـــالته ، فقـــال 

  .٤للخيل ، وهذا أنسب لمقام النبوة ، وليس فيه إنقاص من قدر سليمان عليه السالم

فالســــبب الرئيســــي لتعــــدد األوجــــه اإلعرابيــــة فــــي هــــذين النمــــوذجين هــــو تعــــدد الداللــــة 
  .المعجمية لبعض األفعال عن طريق التضمين 

  

  

                                                           

  .٢/٢٥٠مشكل إعراب القرآن  ١
  .٣٣١،  ٤/٣٣٠معاني القرآن وٕاعرابه  ٢
  .٣٣: ص  ٣
  .٧/٣٨٠تفسير البحر المحيط  ٤
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  :الترجيح بالداللة المعجمية  -د 

هناك نوعان للعالقة بين الداللة وتعدد األوجه اإلعرابية فقـد تكـون فكما أسلفنا ف
وقــد تكــون مرجحــا لوجــه  المبحــث ،ســببا فــي التعــدد وهــو مــا تناولنــاه فيمــا ســبق مــن هــذا 

  .�m��i��h�k��jl��o��n���ml١: على آخر ومن ذلك قوله تعالى 

  : وجهان  �m��hlوللقرطبي في كلمة 

متناسـلين بعضـهم : أي حـاال أن تكـون  _ ٢ شلألخفـ ونسـبه_ :  الوجه األول
  . وذكر أنه يعرب عند الكوفيين قطعا ،من بعض

  .٤، ولم يذكر المبدل منه بدالأن تكون  ٣ للزجاج ونسبه:  الوجه الثاني

واختلف العلماء في المبدل منه ، أو صاحب الحال ، فذهب بعضهم إلـى أنـه    

 )آدم(
٥

،  وال يصـــح أن ) آدم(ل منـــه مـــا بعـــد ، ونـــص الزمخشـــري والعكبـــري أن المبـــد
  .٦؛ ألن الناس كلهم ذرية من آدم ،  وآدم ليس ذرية من أحد) آدم(يكون 

وأجــاب ابــن عطيــة علــى هــذا بــأن النــاس كلهــم ذريــة مــن بعــض ، األبنــاء ذريــة 
من اآلباء ، وهو األصل في اسـتخدام اللفـظ ، وقـد يسـتخدم بـالعكس ، مستشـهدا بقولـه 

أنــــــا حملنــــــا : فمعنــــــى اآليــــــة . �mC��B��A����H��G��F��E��Dl٧: تعــــــالى 
، ممــا يــدل علــى جــواز  ٨ وأيــده أبــو حيــان فــي ذلــك. آبــاءهم ، فعبــر عــن اآلبــاء بالذريــة

                                                           

  .٣٤: آل عمران  ١
  .١/٢١٥معاني القرآن ، األخفش ، و  ٢
  .٣٩٩، معاني القران ، الزجاج  ٣
  .٩٨/ ٥، تفسير القرطبي  ٤
  .١/٢١٥معاني القرآن ، األخفش ،  ٥
  .١/١٣١، وٕامالء ما من به الرحمن  ١/٥٤٨تفسير الكشاف  ٦
  .٤١: يس  ٧
 .٢/٤٥٤، وتفسير البحر المحيط  ٢/١٩٩المحرر الوجيز  ٨
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) آدم(بـدال مـن   �m��hlالتعبير بأن اآلباء ذرية من األبناء ، وبهذا يجوز أن تكون 
  .، أو حاال له

ل فيـه الداللـة المعجميـة كمسـبب فتعدد األوجه اإلعرابية في هذ المثـال لـم تتـدخ
لــه ســواء بغموضــها أو تعــددها ، ولكننــا قــد نلمــس لتلــك الداللــة دورا فــي التــرجيح بــين 

علـى أنهـا بمعنـى التناسـل  �m��hlفمـن نظـر إلـى معنـى أو داللـة  ،بعض الخالفـات
؛ ألنـــه لـــيس نســـال مـــن أحـــد ، ومـــن الحـــظ ) آدم(، منـــع أن تكـــون حـــاال ، أو بـــدال لــــ 

��m،أجاز أن تكون )حملنا ذريتهم (اللغوي كما حدث في قوله تعالى  االستخدام �hl 

  . )آدم(حاال، أو بدال من 
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  المبحث الثاني

  الداللة الصرفية
المتشـابكة التـي ال يمكـن الفصـل  مجموعة من العالقات من المعلوم أن اللغة         

الصــوت والصــرف " تلــك األنظمــة  مــة صــلة وثيقــة بــينبينهــا إال ألغــراض الدراســة ، فث
؛ ومـــن ثـــم  ؛ فكـــل نظـــام منهـــا يـــؤدي وظيفتـــه مشـــتركا مـــع األنظمـــة األخـــرى " والنحـــو

صارت العلوم التي تتناول تلك األنظمة تلجأ إلى بعضها، ويعتمد بعضها علـى بعـض 
ال )  بنـــاء وميزانـــا واشـــتقاقا ( -مـــثال  –ضـــرورة، فعلـــم الصـــرف الـــذي يتنـــاول الكلمـــة 

؛ إذ مـن الكلمـة مـع مثيالتهـا يتـألف التركيـب، كمـا أنـه يحتـاج إلـى  نحـو عنـهيستغني ال
  . علم األصوات إذ إلى الصوت تتفكك الكلمة ومنه تتألف

التي ُتستمد عن طريق صـيغ األلفـاظ وأبنيتهـا، ودراسـة التركيـب  الصرفية هي الداللةو  
ى الصـرفي بدراسـة ويهتم المستو ،  الصرفي ألّي لفظ ُيؤدي إلى بيان المعنى ووضوحه

الصــيغة اللغويــة ومــا يعتــري هــذه الصــيغ مــن زيــادة أو نقــص ، ومــا قــد ينــتج عــن هــذه 
  . ١الزيادة أو النقص من اختالف في المعنى 

ولبنيـــة الكلمـــة أهميـــة فـــي تحديـــد معناهـــا فعـــن طريـــق البنيـــة وصـــيغها المختلفـــة تبـــرز 
" لها معنـى غيـر" زل "و"  اتخذ" لها معنى داللي يختلف عن " أخذ "المعاني وتحدد  فـ

  .ألن الثانية تدل على تحرك واضطراب وأن الحدث فيها متكرر" زلزل 

وقـــد تنبـــه اللغويـــون العـــرب لهـــذا فقـــرروا أن هنـــاك داللـــة معنويـــة يكتســـبها اللفـــظ تبعـــًا  
 "َكَسـر  "يختلف عن  " كسر "للصيغة التي يكون عليها ، فالمعنى الذي تستوحيه من 

                                                           

،   ٢١ية في القرن الثالث الهجري على مستوى الكلمة المفردة ، رسالة ماجستير، ص معالم الداللة اللغو  ١
  .م ١٩٨٩هـ  ١٤١٠جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية السعودية ، 
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ننــا بالغنــا فــي التكســير بينمــا المعنــى فــي إاألولــى زيــادة معنويــة إذ فالتضــعيف أكســب 
  . ١الثانية ال يتجاوز الكسر أيا كان 

تـدل علـى " صـبور" فــ : ويجدر بنا أن نذكر هنا أن لصـيغ المبالغـة وأوزانهـا دالالت معينـة 

��mوكذا  "صابر " معنى أكثر من  �§l في قوله تعالى  :�m�©��¨� �§l نه تدل على أ ٢

`�����m��b���aفـي قولـه تعـالى �melا وكـذ،  تحـد قـادر وعظمتـه سـبحانه وتعـالى ال

e��d��cl قادر " أبلغ من  ٣" .  

ـــن جنـــيولـــذا ذكـــر  لبنـــاء الكلمـــة وى لقـــوة اللفـــظ وهـــو بهـــذا يعنـــي أن أن المعنـــى يقـــ اب
ــــنَ إن معنــــى : " وصــــياغتها أثــــرا واضــــحا فــــي داللــــة المعنــــى يقــــول  دون معنــــى  َخُش

وبهــذا ،  ٤"  َعُشـَب واعشوشــبيـه مــن تكـرار العـين وزيــادة الـواو وكــذا لمــا ف اخشوشـن
يتضــح أن للصــيغة داللــة معنويــة لــم يغفــل علمــاء العربيــة عــن بيانهــا لمــا لهــا مــن أثــر 

  .كبير في إثراء اللغة ورفدها بدالالت معبرة

وتســـتمد الداللـــة الصـــرفية عـــن طريـــق الصـــيغ وبنيتهـــا ، فـــال شـــك أن لكـــل صـــيغة مـــن 
اللتها الخاصة ، فباختالف الصيغة تختلف داللتها سواء كـان هـذا االخـتالف الصيغ د

  ٥٠ في الصيغة نفسها أم في حركاتها وكل زيادة في المبنى يعقبها زيادة في المعنى

فالداللة الصرفية إذن ُيعـرب عنهـا البنـاء الـداخلي للمفـردة أو صـورة الكلمـة وهيئتهـا أن 
ات المفردات بعضها بـبعض فـي الجمـل المختلفـة، وأن الداللة النحوية ُتستَمد من عالق

كــال مــن الــداللتين ترفــد األخــرى ومــا الصــرف غايــة فــي ذاتــه ، بــل هــو وســيلة وطريقــة 

                                                           

 ٧٢ع  ١٥مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ، ج  ٧١٢علم الداللة عند العرب ص  ١
  ٠هـ ١٤٢٤جمادى الثانية  

  .١٦البروج  ٢
 .٤٢القمر  ٣
  ،دار الكتب المصرية ،تحقيق محمد علي النجار ، أبو الفتح عثمان ابن جني ٢٦٦،  ٣/٢٦٤الخصائص  ٤

  ٠م ١٩٥٢هـ  ١٣٧٤
 .٢٠، علم الداللة العربي ،  ص  ٦٢معالم الداللة ص  ٥
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فمــا انــتظم عقــد  ،مــن طــرق دراســة  التركيــب أو الــنص اللــذين ينظــر فيهمــا علــم النحــو
ـــاره، إّال وهـــو قاعدتـــه، إذ هـــو  ـــم إّال والصـــرف واســـطته، وال ارتفـــع من إحـــدى دعـــائم عل

،  األدب، وبـــــه تعـــــرف ســـــعة كـــــالم العـــــرب، وتنجلـــــي فرائـــــد مفـــــردات اآليـــــات القرآنيـــــة
  .١ واألحاديث النبوية

ذا كان التركيب أو الـنّص عبـارة عـن كلمـات ُرصـفْت وفـق نظـاٍم معـّين لتأديـة َداللـة إ و  
 معينة، فإن الكلمة أيضا تكون على صورة أو بنيـة معينـة تـؤدي بهـا وظيفتهـا الصـرفية

  . أو داللتها الصرفية

، وقـديما  ، فاأللفاظ أدّلة على المعاني وليس عسيرا إدراك العالقة بين المبنى والمعنى
ن الزيـادة فــي المبنــى تـدّل علــى الزيــادة اسـتقر عنــدهم أ رصـد علمــاء العربيـة ذلــك حتــى

،  ، فالمبــاني الصــرفية لهــا أثــر كبيــر فــي معرفــة المعنــى الــوظيفي وتبيينــه فــي المعنــى
، أو مـن نقـل بـين أصـناف  ، أو مـن إضـافة أو حـذف وما يطرأ على البنيـة مـن تحـول

ــر مــا تــدل  الكلــم ال بــد أن يتبعــه تغّيــٌر فــي الداللــة ، ولــيس مــن الصــعب مالحظــة تغّي
ــَب (عليــه كلمــٌة مثــل  ــر ِبنيتهــا عنــد تحويلهــا إلــى  )َكَت أو عنــد إلصــاق يــاء  )ُكُتــب(بتغّي

  . )كتابة(أو بنقلها إلى االسمية ) َكَتَبا(أو ألف الحقة ) َيْكُتب(سابقة 

تـرتبط بـاإلعراب فـي النظـام  -بمـا لهـا مـن وظـائف دالليـة  -فالصيغ الصرفية 
النحــوي ارتباطــا وثيقــا ، فهــي قــد تتــدخل فــي تحديــد المواقــع اإلعرابيــة للكلمــات داخـــل 

وبتغيـر تلـك . الجملة ، باإلضافة إلى تغير موقعها اإلعرابـي تبعـا لمعناهـا ، أو داللتهـا
الصـــيغة أو الداللـــة المفهومـــة عنهـــا ، قـــد يتغيـــر موقعهـــا اإلعرابـــي ، وموقـــع الكلمـــات 

  .المرتبطة بها في التركيب

  : حالتينوتؤثر الصيغة الصرفية على المواقع اإلعرابية في 

                                                           

  .١٥شذا العرف ، ص: انظر ١
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؛ ممـا يـؤدي إلـى االلتبـاس فـي  غمـوض الصـيغة الصـرفية للكلمـةفي حالة :  األولى 
الصــرفية ، أو اشــتراك تلــك الصــيغة بــين أكثــر مــن داللــة صــرفية ، تحديــد نــوع الداللــة 

  ٠كداللة الصيغة على اسم المكان و المصدر

كمـا هـو الحـال فـي  ؛للـنص بتعـدد الروايـات الناقلـة  تغيـر صـيغة الكلمـةعند :  الثانية
  . تعدد القراءات القرآنية ، وتعدد الروايات للحديث الشريف ، واألبيات الشعرية

تي تفصـــيل أســـباب تعـــدد األوجـــه النحويـــة المتعلقـــة بتغيـــر أو غمـــوض وفيمـــا يـــأ
  ٠الصيغ الصرفية

  : غموض الداللة الصرفية  –أ 

رغــم شــيوع ظــاهرة االشــتراك اللفظــي فــي العربيــة ، إال أنــه يقــل اشــتراك صــيغة 
صرفية بين معنيين ، أو بتعبير آخر ؛ داللة صـيغة واحـدة علـى وظيفتـين صـرفيتين ، 

وال يحــدث هــذا إال فــي . معينــة وظيفتــي اســم الفاعــل واســم المفعــول كــأن تــؤدي صــيغة
حاالت محدودة ؛ نظرا العتالل بعض األفعال ، كصيغة اسم الفاعل ، واسـم المفعـول 

فتكـون صـيغة ) . اختـار(، مثـل  ) العـين(، معتـل ) افتعل(من األفعال التي على وزن 
  . اسم الفاعل ، واسم المفعول مؤدية الوظيفتين ، ودالة على المعنيين ،) المختار(

فــاهم (ومـن تلــك الصــيغ التـي  تأرجحــت بــين معنيــين أو وظيفتـين ، صــيغة الفعــل  َتو  (
  ��mx��w��v��u��t������s��r��q��py��~��}��|��{��zl١٠: في قوله تعالى

فعــال ماضــيا ، أم فعــال  �m����rlه التحديــد كــون فمــن غيــر المعلــوم علــى وجــ
. ع فـي اللغـة العربيــةو وهـو كثيـر الوقـ ،٢، وحـذفت تـاؤه )  توفـاهمت (مضـارعا ، وأصـله 

وقــد تضــافرت عوامــل عــدة أدت إلــى هــذا االلتبــاس ، هــي حــذف التــاء مــن المضــارع ، 
وكون الفعـل معتـل اآلخـر ؛ ممـا منـع ظهـور عالمـة اإلعـراب عليـه ، أو عالمـة البنـاء 

لمضـــارع فـــي هـــذا التـــي لـــو وجـــدت لحـــددت نوعـــه ، فالماضـــي مبنـــي علـــى الفـــتح ، وا
                                                           

  .٩٧: النساء  ١
  .١/٨٠١القدير الشوكاني  ، فتح٦٢/ ٧،تفسير القرطبي  ٢



١٦٩ 

 

حالتها اإلعرابية الرفع على الفاعليـة ، أيـا كـان  ��m�slو. المثال كان حقه الرفع 
  .١نوع الفعل ماضيا أم مضارعا

ـــم يـــؤِد إلـــى تعـــدٍد فـــي  وٕان كـــان تـــداخل الصـــيغ الصـــرفية فـــي المثـــال الســـابق ل
 فهنــــاك بعــــض النمــــاذج التــــي أدى فيهــــا اشــــتراك ،ال فــــي التوجيــــه النحــــوي األوجــــه ، و 

  . الصيغة الصرفية بين معنيين ، أو بين وظيفتين ، إلى تعدٍد في األوجه اإلعرابية

�mv��u��t��s��r��q��p��o���n��m��l��kw�����x :ومثال ذلـك قولـه تعـالى 
����{��z��yl٢.   

ـــك(ُيحتمـــل أن تكـــون فعـــال مضـــارعا ، واألصـــل  mplفــــ  ، وُســـهلت  )أأتي
وُيحتمـل . مفعـول بـهفـي محـل نصـب  -علـى ذلـك  –) الكـاف(الهمزة الثانيـة ، وتكـون 

فـي محـل خفـض ) الكـاف (، وتكـون ) أتـى(اسـم فاعـل مـن الفعـل  mplأن تكون 
  . ٣مضاف إليه

فداللــة الصــيغة الصــرفية علــى المعنيــين ، أو النــوعين ، أدى إلــى تعــدد األوجــه 
  .اإلعرابية في الموقع اإلعرابي للضمير

الصــــيغة الصــــرفية ، فتعــــددت دالالتهــــا ،  والمثــــاالن الســــابقان َغُمَضــــت فيهمــــا 
،  ، واعــــتالل آخــــره) تتوفــــاهم(تحــــت ظــــروف خاصــــة ، هــــي حــــذف التــــاء فــــي الفعــــل 

ـــى تطـــابق صـــيغة ،  mplوتســـهيل الهمـــزة فـــي الفعـــل  ـــة أدت إل وهـــي أمـــور طارئ
الفعــل الماضــي مــع صــيغة الفعــل المضــارع فــي المثــال األول ، وتطــابق صــيغة الفعــل 

  . لفاعل في المثال الثانيالمضارع مع صيغة اسم ا

  

                                                           

  .٥/١٢٥، روح المعاني  ٢/٦٤٢المحرر الوجيز  ١
  .٣٩: النمل  ٢
  .٧/٧٢البحر المحيط  تفسير ٣



١٧٠ 

 

 :تعدد الداللة الصرفية  -ب

وقد يقع هذا التداخل في الصيغة الصرفية ؛ بداللتها علـى أكثـر مـن وظيفـة أو 
  .معنى صرفي ، فيؤدي في بعض النماذج إلى تعدٍد في األوجه اإلعرابية

ـــــــه تعـــــــالى  ـــــــال ذلـــــــك قول �m��i�������h��g��f��e��d��c��b :ومث

�m��l��k��jl١.   

  : �mllفقد أورد الزمخشري وجهين لنصب كلمة 

، وذلك على أنها اسم لمكان الـدخول سـواء  مفعوال بهأن تكون :  الوجه األول
علـى قــراءة مـن قرأهـا بضـم المــيم ، أو فتحهـا ، والمعنـى نـدخلكم مكانــا  )مـدخال(كانـت 

  .كريما ، وهو الجنة

مصدر ، وذلـك علـى  )مدخال(على أن  مفعوال مطلقاأن تكون :  الوجه الثاني
، والمعنــى ) نــدخلكم إدخــاال كريمــا(كــال القــراءتين أيضــا ، والمعنــى علــى قــراءة الضــم 

  .٢ندخلكم فتدخلون دخوال كريما: على قراءة الفتح 

بين المفعول بـه والمفعـول المطلـق ؛ سـببه  �mllفتعدد األوجه اإلعرابية لنصب 
  . يفة،أو معنى صرفيغموض الصيغة الصرفية ، وداللتها على أكثر من وظ

���m��a: ومــن ذلــك أيضــا قولــه تعــالى  �̀�_��~��}��|���{��z

��g��f��e���d��c��bl (و ) ������{( تي في إعراب كلم أبو حيانأورد  ٣� �� �` (
  :ةإعرابي جهو ثالثة أ

  ٤٠وهذا على قراءة من قرأ بالضم وهم العامة مصدرا أن تكونا :  الوجه األول 

                                                           

  .٣١: النساء  ١
 .  ٦/٢٦٦تفسير القرطبي  .٦٤،  ٦٣تفسير الكشاف  ٢
 .٨٠:اإلسراء  ٣
  .٦/٧٢البحر المحيط  ٤



١٧١ 

 

ــاني ــهكونــا أن ت:  الوجــه الث والتقــدير   ١قــرأ بفــتح المــيملمــن لفعــل محــذوف وهــذا  مفعــوال ب
  .��mp��o����n��m��ll���٢أدخلني فأدخل مدخل صدق أو من المعنى ال اللفظ مثل

علــى  مصــدرمنصــوبا علــى الظرفيــة  أو أنهمــا  اســم مكــانأن تكونــا :  الوجــه الثالــث 
  ٣٠تقدير فعل ثالثي أدخلني فأدخل َمدخل 

  ٤طبي أبا حيان  في الوجهين األولين لكنه لم يذكر الوجه الثالثوقد تابع القر 

  ٥ �m����X���W��V��U����T��S��R��Ql :قوله تعالى  :ومن ذلك أيضا 

ــــــــــــــــــــي إعــــــــــــــــــــراب كلمــــــــــــــــــــة  أورد ــــــــــــــــــــي ف   :وجهــــــــــــــــــــين إعــــــــــــــــــــرابيين  �m����Tlالقرطب
   .٦وذلك بضم الميم على قراءة العامة  مصدراأن تكون :  الوجه األول

  ٧كون مفعوال به بفعل مقدر وذلك على قراءة من قرأ بفتح الميمت:  الوجه الثاني

  .  ٨ اسم مكانأضافه أبو حيان أن تكون :  الوجه الثالث

  �m�r�����q��pl٩ :ومن ذلك قوله تعالى 

  ٠)عذرا و نذرا(فقد أورد القرطبي أوجها  لنصب كلمتي 

                                                           

عن قتادة وأبي حيوة  ٦/٧٢وفي البحر المحيط  ونصر بن عاصم ،قرأها الحسن وأبو العالية   ٣٦٠إتحاف فضالء البشر ١ 
  .وحميد وٕابراهيم بن أبي عبلة

  .٣/٤٨٠المحرر الوجيز ، وانظر  ١٧:  نوح ٢
  .٦/٧٢البحر المحيط  ٣
  .  ١٣/١٥٢تفسير القرطبي  ٤
 . ٢٩ :المؤمنون  ٥
  . ١٥/٣٦القرطبي تفسير  ٦
  .٦/٣٧٢البحر المحيط  ٧
  . ٦/٣٧٢البحر المحيط  ٨
  .٦: المرسالت  ٩



١٧٢ 

 

ــهأن تكونــا :  الوجــه األول مصــدرا كشــكر ) اعــذرا و نــذر (وذلــك علــى أن  مفعــوال ألجل
  ٠وهي بمعنى اإلعذار واإلنذار، وكفر 

  ٠وذلك على أنهما مصدر) ذكرا(من بدال أن تكون :  الوجه الثاني 

عـذير (، أو ) عـاذر ونـاذر(وذلك على أنهمـا جمعـا لــ ،  حاالأن تكونا :  الوجه الثالث
  .  ٢بضم الذال أو تسكينها) عذرا و نذرا(وهذا سواء قرئت .١)ونذير

للمصــدر  مفعــوال بــهوهــو أن تكــون ) عــذرا أو نــذرا(فــي نصــب :  لرابــعالوجــه ا
  .٣والمعنى تذكركم بالعذر والنذر

  .٤يعذرهم عذرا وينذرهم نذرا :والتقدير  مفعوال مطلقاأن تكون :  الوجه الخامس 
؛ راجــــع إلــــى داللــــة ) نــــذرا(و) عــــذرا(فتعــــدد األوجــــه اإلعرابيــــة لنصــــب كلمتــــي 

أو مـا يمكـن تسـميته باشـتراك البنـاء الصـرفي . ن وظيفـةالصيغة الصرفية على أكثـر مـ
الواحــد بــين عــدة وظــائف ، دون تــدخل لعــوارض طارئــة ؛ كــاعتالل الكلمــة، أو إلــى مــا 

  .ذلك يجيزه النظام الصرفي منحذف ، أوتسهيل ، أو إبدال ، أو غير

  

  

  

  

  

                                                           

، وتفسير البحر المحيط  ٢/٢٧٧، وٕامالء ما من به الرحمن  ٢/٤٤٥مشكل إعراب القرآن  ٤٩٧/ ٢١، تفسير القرطبي  ١
 –النشر والتوزيع ، اليمامة للطباعة و ١٧٩/ ٨،  وٕاعراب القرآن الكريم وبيانه ، محيي الدين درويش ،  ٨/٣٩٦المحيط 
  .م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠،  ٧طبيروت ،  –دمشق  –ة والنشر والتوزيع بيروت ، دار ابن كثير للطباع –دمشق 

  .٢/٥٨٠، إتحاف فضالء البشر  :انظر، الجمهور على إسكان الذال وقرأهما البعض بضم الذال  ٢
 .٤١٧المحرر الوجيز  ٣
  .٢/٤٤٥مشكل إعراب القرآن   ٤



١٧٣ 

 

  المبحث الثالث

  أثر السياق الداخلي للنص على تعدد األوجه  اإلعرابية
ي هــذا المبحــث بدراســة التراكيــب اللغويــة التــي تتــألف منهــا الكلمــات ، كمــا يعنــ

يهتم بدراسة العالقات بين الكلمات المكونة للجملة، فإذا كانت الوحدات الصوتية مـادة 
الصـرفي ، فـإن التراكيـب أو الجمـل التحليل الصوتي ، والصيغ الصرفية مـادة التحليـل 

  . ١هي أساس التحليل التركيبي

إلــــى المســــتوى ) المســــتوى الصــــوتي(أن االنتقــــال مــــن المســــتوى اللغــــوي األول  بمعنــــى
)  ركيبـيالتالمسـتوى  (المستوى الثالـث  وصوال إلى)  المستوى الصرفي(اللغوي الثاني 

  . يصحبه انتقال من المعنى اإلفرادي إلى المعنى التركيبي

مــه النظامــان الصــوتي يعتمــد فــي بنائــه علــى مــا يقد) التركيبــي(ولمــا كــان النظــام       
مـن شـأنها )  لفظيـة (والصرفي فإن ألفاظ التركيب في بنائها وانتظامها فيه تنتج قـرائن 

ثـم معرفـة وتحديـد المعـاني ، أن تساعد على إدراك العالقات السياقية بين تلك األلفـاظ 
  .معين وفق ما يقتضيه التركيب من نظام  النحوية لها

ائــــد علــــى المعنــــى المعجمــــي للمفــــردة فهــــي تكتســــبه إن المعنــــى النحــــوي معنــــى ز       
عندما توضع في سـياق معـين وفـق مـا يقتضـيه التركيـب مـن نظـام فالداللـة اللفظيـة أو 
المعجمية للكلمة هي الداللة األولية وهي غيـر الداللـة التـي تكتسـبها بـاالقتران والضـم، 

ركيـب ولّمــا كـان هــذا وهـي الداللـة النحويــة أو الوظيفيـة التـي تعبــر عـن وظيفتهــا فـي الت
المعنــى النحــوي وظيفــًة للكلمــة فــي ذلــك التركيــب فهــو يعنــي أن الكلمــة فــي تفاعــل مــع 
غيرهــا مــن كلمــات التركيــب التــي تمــت لمعناهــا بصــلة وتشــترك معهــا فــي التعبيــر عــن 
المعنـــى المـــراد، وهـــذا التفاعـــل ينـــتج عنـــه تعلـــق الكلـــم بعضـــها بـــبعض، وجعـــل بعضـــها 

القـــات التركيبيـــة فيمـــا بينهـــا وســـيلة لغويـــة عقليـــة إلنتـــاج بســـبب مـــن بعـــض وتكـــون الع

                                                           

رة ، األنجلو المصرية ، الطبعة الثانية ، القاه ٧٥أصول تراثية في علم اللغة ، د كريم زكي حسام الدين ، ص  ١
 ٠م١٩٨٥، 



١٧٤ 

 

جانـــب مهـــم مـــن الداللـــة التـــي يمكـــن وصـــفها بالداللـــة الوســـطية إذ هـــي متوســـطة بـــين 
  ) . المعنى الداللي ( والداللة العامة النهائية)  المعنى المعجمي (الداللة األولية 

المعنـى (ول إلـى ولقد أشار الدكتور محمد حماسة إلى أهمية السياق فـي الوصـ
وال تكون للعالقة النحوية ميزة في ذاتهـا، وال للكلمـات المختـارة : "فقال) النحوي الداللي

ميزة في ذاتهـا، وال لوضـع الكلمـات المختـارة فـي موضـعها الصـحيح ميـزة فـي ذاتهـا مـا 
كمــا أشــار إلــى التفاعــل بــين العناصــر النحويــة ". لــم يكــن ذلــك كلــه فــي ســياق مالئــم 

، فكمــا يمــد العنصــر النحــوي العنصــر الــداللي بــالمعنى األساســّي فــي الجملــة والدالليــة
يمّد العنصر الداللي العنصر النحوي كذلك ببعض الجوانب التـي تسـاعد علـى تحديـده 

فــال يمكــن بحــال نكــران . ١، فبــين الجــانبين أخــذ وعطــاء وتبــادل تــأثير مســتمر وتمييــزه
ف المالبــس لــه علــى العناصــر النحويــة تــأثير داللــة ســياق الــنص اللغــوي وســياق الموقــ

وال ُينكـر أن داللـة السـياق تجعـل الجملــة . مـن حيـث الـذكر والحـذف، والتقـديم والتـأخير
واقـــف مختلفـــة، مذات الهيئـــة التركيبيـــة الواحـــدة بمفرداتهـــا نفســـها إذا قيلـــت بنصـــها فـــي 

  . اتختلف باختالف السياق الذي ترد فيه مهما كانت بساطة هذه الجملة وسذاجته

وقـــد تميـــزت نصـــوص اللغـــة العربيـــة وتراكيبهـــا بالوضـــوح وداللتهـــا علـــى مفهـــوم 
واحــــد يلتقطــــه المتلقــــي بمجــــرد تلقيــــه للــــنص بيــــد أن هــــذا ال يمنــــع مــــن احتــــواء بعــــض 
النصـوص علــى تراكيــب مشــكلة يحــار فيهــا المتلقـي لتعــدد المعــاني المحتملــة لهــا وذلــك 

نتجــت عــن احتــواء الــنص لتركيــب لمــا يحتملــه ســياق هــذا الــنص مــن دالالت متعــددة 
غـــامض أو تركيـــب مطـــاطي يفهـــم بـــأكثر مـــن وجـــه وســـواء كـــان هـــذا  بتعمـــد المـــتكلم 
صاحب النص أو لظروف لغوية غير متعمـدة فـإن هـذا التنـوع السـياقي للـنص  يترتـب 

  . عليه في بعض األحيان تعدد في األوجه اإلعرابية وتفصيل ذلك فيما يأتي

  

  

                                                           

  .٩٨النحو والداللة  ١



١٧٥ 

 

  : ١ غموض داللة التركيب-أ

ــــك  ــــة غامضــــة ، وال يرجــــع ذل ــــب فــــي النصــــوص اللغويــــة ذات دالل هنــــاك بعــــض التراكي
، ولكـــن هـــذا التركيـــب قـــد  ٢ الحتوائهـــا علـــى ألفـــاظ غامضـــة الداللـــة ، أو متعـــددة الداللـــة

وقــد يــؤدي هــذا فــي بعــض النمــاذج إلــى تعــدد األوجــه  ، يكــون غــامض الداللــة فــي ذاتــه
  .اإلعرابية

  .m�q���p��o���n���m��l��kl٣: ومثال ذلك قوله تعالى 

بـين االبتـداء والخبريـة ؛ بسـبب غمـوض ��m�klفقد تعدد توجيه الرفع في كلمـة     
. داللــة هــذا التركيــب ، رغــم عــدم احتوائــه علــى لفــظ غــامض الداللــة ، أو متعــدد الداللــة

) ال(وحرام رجوع تلك القرية ، وعلى ذلك تكـون : فذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى 
علــى أنهــا مبتــدأ ،  �m��klأنهــم ال يرجعــون ، فيكــون توجيــه رفــع : ئــدة فــي قولــه زا

  .٤رهي الخب  �mq���p��olوجملة 

وتوبة هـذه القريـة ممتنعـة ألنهـم ال يرجعـون إلـى : وذهب بعضهم إلى أن المعنى 
  .٥خبرا لمبتدأ محذوف �m��klفتكون . الدنيا بعد إهالكهم فيتوبون

وحـرام علـى المهَلكـين أن تُتقبـل أعمـالهم بـأنهم ال يرجعـون ، : وذهب آخرون أن المعنـى 
  .٦سبب عدم القبول ���m���q���p��olو مبتدأ خبره محذوف ، �m��klفتكون 

                                                           

  .٢١٩تعدد التوجيه النحوي ص انظر . محمد صبرة ، وأسماه التراكيب المشكلة . أشار إلى هذا السبب د ١
، سنة ، أماني عبد العزيز عبد اهللا  ٩٢األثر الداللي للمفسرين في المعجم العربي  التهذيب نموذجا  ، ص  ٢

 ٠هـ ، رسالة ماجستير ، كلية اللغة العربية ، جامعة أم القرى ، السعودية١٤٢٣
  .٩٥: األنبياء  ٣
 دار ، الخراط محمد أحمد. د تحقيق ، الحلبي السمين ، ٨/١٩٨ ، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر ٤

  ..تاريخ بدون ، دمشق – القلم
  .٦/٢٠٠المحرر الوجيز  ٥
  .٣/٤٠٥وٕاعرابه  معاني القرآن ٦
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�mأن أحسن ما قيـل فـي هـذه اآليـة مـا قالـه ابـن عبـاس مـن أن  وذكر النحاس        

��kl  تعـــالى بمعنـــى واجـــب ، ويـــدل عليـــه قولـــهm��§��¦��¥��¤��£����¢�

¨©��®��� � �¬�� �«��ªlالخنساءوترك الشرك واجب ، ويدل عليه كذلك قول  ١ :� �

  ٢ صخرِ على  إال بكيتُ  هِ وِ على شجْ ا      باكيً  ال أرى الدهرَ  علي  حرامٌ 

غيــر زائــدة ، ) ال ( وجــب علــى أهــل قريــة أهلكناهــا عــدم رجــوعهم ، فتكــون : والمعنــى
  .�mq���p��ol٣مبتدأ خبره جملة     �m��klوتكون 

وذكـــر ابـــن عطيـــة معنـــى آخـــر ، أنـــه حـــرام علـــى قريـــة أهلكناهـــا كانـــت تظـــن أنهـــم ال 
مبتــــدأ خبــــره  �m��klفتكــــون . يرجعــــون إلــــى ربهــــم ، فرجــــوعهم إلــــى الــــدنيا حــــرام

  .٤رجوعهم: محذوف تقديره 

ــــه تعــــالى  ¢����£��¤��¥��¦��§����m :ويشــــبه هــــذا الموضــــع فــــي الغمــــوض قول

¨©��®�����¬���«��ª¯��l٥.  

  .�m���«��ªlورد القرطبي أوجها لنصب المصدر المؤول أ    

، m�¦��¥lفــــي قولــــه  �m��¥lأن يكــــون بــــدال مــــن االســــم الموصــــول  :الوجــــه األول

ــيكم المحرمــات وهــي والمعنــى أتــل ، ولــم يوضــح القرطبــي أن ... لــخ ا إأال تشــركو : عل
  ٠راكهذا الوجه يقتضي أن تكون زائدة ؛ ألن المحرم هو اإلشراك وليس عدم اإلش

                                                           

  .١٥١: األنعام  ١
 ١٤/٢٨٦، والقرطبي  ٦/٣٣٩، والبحر ٨/١٩٩من الطويل ، وليس في ديوان الخنساء ، وفي الدر المصون  ٢

  :منسوب إلى عبد الرحمن المحاربي 
  فإن حراما ال أرى الدهر باكيا                        على شجوه إال بكيت على عمرو

  .٨٠،  ٣/٧٩حاس ، إعراب القرآن ، الن ٣
  .٦/٢٠٠المحرر الوجيز  ٤
  .١٥١: األنعام  ٥



١٧٧ 

 

�mوهـو أن تكــون ) ال(زم زيـادةوذكـر النحـاس تخريجـا آخــر لوجـه البـدل ال يســتل

¦l�� ١من باب استعمال اللفظ حمال على نقيضه) أوجب( بمعنى.  

  ٠)أتل أال تشركوا(أن يكون مفعوال به لفعل محذوف والتقدير  :الوجه الثاني 

غــراء علــى اإل، وذلــك  m��¨lأن يكــون مفعــوال بــه الســم الفعــل  :الوجــه الثالــث
علـيكم أال تشـركوا وأال (ويسـتأنف الكـالم  بقولـه  �m§lويكون الوقف عند كلمة 

   .٢)تقتلوا

أن يكـون المصـدر المـؤول فـي محـل نصـب مفعـول :وأضاف ابن عطيـة وجهـا رابعـا   
  .٣ أتل ما حرم ربكم عليكم إرادة أال تشركوا: ، والمعنى  �m¤lألجله والعامل 

اللته أدى إلى تعدد في األوجه اإلعرابية ، فـالتردد بـين كـون فالغموض في التركيب ود
لــى ع�m¦lوبــين كــون زائــدة أم علــى حقيقتهــا ، وبــين كونهــا نافيــة أو ناهيــة ، ) ال(

مــر إبهامــا والتباســا وأدى إلــى تعــدد األوجــه اإلعرابيــة حقيقتــه أو بمعنــى ضــده ، زاد األ
  .حسب كل داللة محتملة

فقـــــد يكـــــون للتركيـــــب عـــــدة  :اق الـــــداخلي للـــــنص  تعـــــدد دالالت الســـــي) ب(      
ـــــر مـــــن ـــــة ال لغموضـــــه ولكـــــن الحتمـــــال هـــــذا النـــــوع مـــــن التراكيـــــب أكث  دالالت محتمل

ـــــــــي قولـــــــــه ـــــــــة ، كمـــــــــا ف ـــــــــى أو دالل �������m �Æ��Í��Ì��Ë���Ê��É��È��Çمعن

Ï��Îl ٤٠  

  

  
                                                           

  .٨٠،  ٣/٧٩النحاس ،  إعراب القرآن ، ١
  .١٠٥/ ٩، تفسير القرطبي  ٢
  .٣/٤٩٠المحرر الوجيز  ٣
  .٣٠، ٢٩: األعراف  ٤
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ـــــى �m�Êl وجهـــــين إعـــــرابيين لكلمـــــة_ ١ وآخـــــرون–أورد النحـــــاس  ـــــاء عل بن
  : ركيب أو السياق الداخلي لآليةمحتملتين للت داللتين

ســعيد وشــقي ، :  أن النــاس مقســمون إلــى فــريقين فــي الــدنيا  :الداللــة األولــى 
فريقــا : كمــا جعلكــم فــريقين ، تعــودون فــريقين : وكــذلك يكونــون فــي اآلخــرة ، فــالمعنى 

ويؤيــد .األولــى علــى هــذا حــاال m�Êlفتكــون  ، ا حــق عليــه الضــاللةهــدى ، وفريقــ
  .... تعودون فريقين فريقا هدى(ي هذا قراءة أب

أن التقســيم فــي اآلخــرة فقــط ، وأن العبــارة األولــى تمــت عنــد  :والداللــة الثانيــة 
m��Èl  ثـــم ابتـــدأ َفَقّســـم . كمـــا خلقكـــم مـــن العـــدم تعـــودون بعـــد البعـــث: ، والمعنـــى

ذلـك مفعـوال  األولـى علـى�m�Êlفتكـون . وأضـل فريقـا ، هدى فريقـا ، الناس فريقين
وأضـل فريقـا : ، والثانيـة مفعـوال بـه لفعـل محـذوف ، والتقـدير  ��mËlا للفعـلبه مقدم

  .حق عليه الضاللة

  ٠ ٢ �mi��h��g��f��ej����n��m�����l��kl :ومن ذلك أيضا قوله تعالى 

  ٠ �melفي إعراب كلمة  هوجأة ستفقد أورد القرطبي 

 ).يــا ذريــة :( تقــديرواألداة محذوفــة وال النــداء أن تكــون منصــوبة علــى:  الوجــه األول
���m����`lللفعل مفعول ثانأن تكون منصوبة على أنها :  الوجه الثاني �

���mc��b��a : في قوله  �̀�_l���   سواء من قرأ�m`l  

ال تتخذوا الذرية وكالء من دوني فتكون الذريـة هنـا : بالياء أو بالتاء ، ويكون المعنى  
ـــه متخـــذين ، والخطـــاب لجـــزء مـــن بنـــي إســـرائيل ، ب خـــالف الوجـــه األول فالخطـــاب في

  .للذرية ، وهم المتِخذين ال المتَخذين

                                                           

  .١٩١، ٩/١٩٠تفسير القرطبي ،  ٥٤٨، ٣/٥٤٧المحرر الوجيز ، و ٢/١٢٢إعراب القرآن ، النحاس ،  ١
  .٣: راء اإلس ٢
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  .والمعنى مطابق لمعنى الوجه الثاني �mcl من بدال أن تكون : الوجه الثالث

ــــع        ، بتقــــدير فعــــل محــــذوف أي أعنــــي المــــدح أن تكــــون منصــــوبة علــــى : الوجــــه الراب
�mel ه األول فتكـون الذريـة منهيـة ، وال يفهم من كالم القرطبـي أيقصـد معنـى الوجـ

عن االتخاذ ، وكأنه قال أعنـيكم أيتهـا الذريـة أال تتخـذوا ، أم أراد معنـى الوجـه الثـاني أن 
�.أعني تلك الذرية أال تتخذوها :الناس منهيون عن اتخاذ تلك الذرية وكالء ، وكأنه قال  �

 m�̀lعلى أنها بـدل مـن ضـمير الفاعـل فـي  مرفوعة أن تكون:  الوجه الخامس

  .وال يكون هذا إال على قراءة من قرأها بالياء ألنه ال يجوز إبدال الغائب من المخاطب

، وكأنـه قـال إلـى بنـي ) بنـي(على أنها بـدل مـن  مخفوضةأن تكون :  الوجه السادس
  .إسرائيل إلى ذرية

�.��m`��_��^a����e���d���c����bl١:قوله تعالى : ومن ذلك أيضا  �

  :إلى ستة أوجه  �m��^lة لكلمة تنوعت األوجه اإلعرابي

 والفــراءواختــاره " أنزلنــاه آمــرين بــه وراحمــين" والتقــدير  حــاالأن تكــون :  الوجــه األول
  . ٢األخفش

كنــا  اإنــ: " والتقــدير  �m\lالســم الفاعــل  مفعــوال بــهأن تكــون :  الوجــه الثــاني
  ٥٠ الطبريووافقهما  ٤ والزمخشري ٣ الفراء واختاره" مرسلين رحمة 

                                                           

 .٦الدخان  ١
  .٥١٦معاني القرآن لألخفش،  ٣/٣٩للفراء معاني القرآن  ٢
  .٣/٣٩للفراء معاني القرآن  ٣
 .٥/٤٦٥الكشاف  ٤
والصواب أن هذا كالم نحوي البصرة إذ هو كالم "قال بعض نحوي الكوفة:"وفي الطبري ٢١/١١تفسير الطبري ٥

  .األخفش في كتابه



١٨٠ 

 

 ١الزجــاج واختـاره " أرسـلناه للرحمـة " والمعنـى مفعـوال ألجلــهأن تكـون :  جـه الثالـثالو 
  .٢ والزمخشري

  .٣) أمرا( من  بدالأن تكون  : الوجه الرابع

  ." ٤رحمنا رحمة " ، والتقدير  مصدرا أن تكون:  الوجه الخامس

  . ٦"تلك هي رحمة : " على تقدير  ٥ بالرفع" رحمة : " الوجه السادس

¢��£����¤��¥���m :قولـــــــــه تعـــــــــالى : ذلـــــــــك أيضـــــــــا ومـــــــــن 

��©����� �̈�§��¦l ٧٠  

أربعــــة أوجــــه إعرابيــــة حســــب  �m©lفــــي إعــــراب كلمــــة  ابــــن عطيــــةأورد 
 : ٨ m���£lاءات الواردة في الفعل القر 

ــــــــــــى  ¢��£����¤��¥��¦��§���m:  القــــــــــــراءة األول

��©�����¨l  ــــراءة فــــاعال  �m©l فتكــــون  الجمهــــوروهــــي ق
 m�����¨lو،  m���£lمفعـــول  �m§lبنــي للمعلــوم و الم m���£lللفعــل 

مضاف إلى المفعـول لفًظـا وٕالـى فاعلـه معنـى ؛ التقـدير زيـن لكثيـر مـن المشـركين قتـل 

                                                           

  .٤/٤٢٤:  جاجمعاني القرآن وٕاعرابه للز  ١
 .٥/٤٦٥: الكشاف  ٢
 .السابق ٣
 .١٩/١٠٤:  تفسير القرطبي ٤
 .٥/٤٦٥: الكشاف  ٥
  .٥/٤٦٥الكشاف في نفس الموضع ، "  أمرا"وكذا انظر كلمة ١٩/١٠٤،١٠٣تفسير القرطبي  ٦
  .١٣٧: األنعام  ٧
 .٢/٣٤٩:  المحرر الوجيز ٨



١٨١ 

 

�m��p����o:  أوالدهــم شــركاؤهم ثــم حــذف المضــاف الفاعــل كمــا حــذف مــن قولــه تعــالى

��t��s��r��ql دعائه الخير : أي  ١.  

ــــة ــــراءة الثاني ــــَذِلَك : "  الق ــــركاؤهمَوَك ــــْم ُش ــــُل أوالِدِه ــــرٍ مــــن المشــــركين قت ــــَن لكثي ُزي  "
��������������������������والمبنــــــي للمجهــــــول ، " ُزيــــــن"نائبــــــا للفعــــــل " قتــــــل"وهــــــي قــــــراءة الحســــــن وذلــــــك برفــــــع 

m�����¨l مضـــــــاف إليـــــــه، و�m©l  ُرفـــــــع بإضـــــــمار فعـــــــل دل عليـــــــه "
  .َزيَنه شركاؤهم : أي" َزيَن 

ـــة ـــركائهم: "  القـــراءة الثالث ـــْم ُش ـــُل أوالَدِه ـــرٍ  مـــن المشـــركين قت ـــَن لكثي ـــَذِلَك ُزي "  َوَك
ـــــنَ  "نائـــــب فاعـــــل لــــــ "  قتـــــل" وهـــــي قـــــراءة ابـــــن عـــــامر وأهـــــل الشـــــام  علـــــى أن  ُزي  "

؛ ألن الشـــــركاء هــــم الـــــذين زينــــوا ذلـــــك "  شـــــركائهم" وأضــــيف المصــــدر إلـــــى فاعلــــه 
إضـــــافة المصـــــدر مضـــــاف إليـــــه مجـــــرور مـــــن "  شـــــركائهم" ودعـــــوا إليـــــه فأصـــــحبت 

وكـــــذلك زيـــــن لكثيـــــر مـــــن الشـــــركين قتـــــل شـــــركائهم أوالَدهـــــم ، : إلـــــى فاعلـــــه والتقـــــدير 
ـــــين المضــــــــاف والمضــــــــاف إليــــــــه  أي أن َقَتــــــــَل شــــــــركاؤهم أوالدهــــــــم ، لكنــــــــه فصــــــــل بـــ

  ."  أوالَدهم "بالمفعول به 

وهـي قـراءة "َوَكَذِلَك ُزيَن لكثيرٍ  مـن المشـركين قتـُل أوالِدِهـْم ُشـركائهم:" القراءة الرابعة
  . "أوالدهم" بدل من "  شركائهم"أهل الشام  على أن 

ـــــاني  ـــــة رجـــــح الوجـــــه الث _ وبـــــالنظر إلـــــى هـــــذه األوجـــــه اإلعرابيـــــة نجـــــد أن ابـــــن عطي
حــــامال إيــــاه علــــى قــــراءة مــــن قــــرأ  بقولــــه هــــو الصــــحيح ،_ والــــذي نســــبه إلــــى ســــيبويه

 :�m��á����à��ß����Þ��Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ôl ٢ 
يســـــبح رجـــــال ، وحملـــــه كـــــذلك علـــــى : أي "  ُيَســـــبحُ  "اء المفتوحـــــة فـــــي الفعـــــل بالبـــــ ٢

  :على قول لبيد بن ربيعة العامري

                                                           

 .٤٩ : فصلت ١
 .٣٦: النور  ٢



١٨٢ 

 

  ١ ِلَيبِك َيزيَد ضاِرٌع ِلُخصوَمٍة       َوُمخَتِبٌط ِمّما ُتطيُح الَطواِئحُ 

  .يبكيه ضارع لخصومة : كأنه قال  

وجــه األول بنــاء علــى القــراءة فبعــد أن ذكــر األوجــه األربعــة راح  يــرجح ال القرطبــيأمــا 
وهـي قـراءة الجماعـة ، وأجـاز  -٢كمـا قـال مكـي  –الواردة فيه ؛ ألنها صحيحة نحويـا 

القرطبي الوجه الثـاني لصـحته نحويـا ولـورود الروايـة بـه، أمـا الوجـه الثالـث فقـد ضـعفه 
ال ذلـك ورود أمثـ، و ثبوت الرواية ل لكن القرطبي رد هذا التضعيف ٤ومكي   ٣النحاس

  .  ٥ووافقه أبو حيان.موافقة الكلمة لرسم المصحف العثماني ، الم العرب في ك

أنهــم شــركاؤهم فــي   جــازه القرطبــي معتمــدا قــول النحــاس فقــد أ وأمــا الوجــه الرابــع
  .٦النسب والميراث 

  :الترجيح بداللة السياق الداخلي للنص  -جـ 

�m���E��D�������C��B��A���J��I��H��G��F : ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى 
��Q��P��O��N��M��L��Kl ٧.  

  .m���Ilوجهين إعرابيين لنصب كلمة _وآخرون _   مكي أورد

  . ��m���El، واسمها  خبر كانأن تكون :  الوجه األول

                                                           

/ ١ت ، ط ، ولنهشل بن حري في خزانة األدب . للحارث بن نهيك ، دار صادر ، بيروت ، د البيت من الطويل، وهو  ١
، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص  ٢٠٢/ ١؛  ومعاهد التنصيص  ٢٨٦/ ٢؛  ولضرار بن نهشل في الدرر  ٣٠٣

  .للعباسى ، عالم الكتب بيروت
 .١/٢٩١المشكل  ٢
  .٩٨إعراب القرآن للنحاس  ٣
 .١/٢٩١المشكل  ٤
  .٤/٢٣٢البحر المحيط  ٥
  .ومابعدها ٩/٤٠تفسير القرطبي  ٦
 .٩٤: البقرة  ١



١٨٣ 

 

  .�m��H��Gl١ ، وخبر كان شبه الجملة حاالأن تكون :  الوجه الثاني

  .ار اآلخرة عند اهللافداللة التركيب حسب الوجه الثاني هو اإلخبار أن الد

وداللة التركيب على الوجه األول اإلخبـار بـأن الـدار اآلخـرة التـي هـي عنـد اهللا 
خالصــة لكــم ، فمحــل اإلخبــار فــي الوجــه األول مختلــف عــن الوجــه الثــاني ، وهــذا مــا 

، وهــو مــا يســاوي محــل اإلخبــار أو المحمــول فــي  ٢يســمى بــالبؤرة فــي النحــو التــداولي
ذا فإنــه يمكـن التــرجيح بـين الــوجهين اإلعـرابيين المــذكورين بواســطة الجملـة المنطقيــة ولـ

داللة التركيـب الناتجـة عنـه ، فـالراجح الوجـه األول ويكـون اإلخبـار بـأن الـدار خالصـة 
لــيس مقصــود اإلخبــار حســب داللــة الوجــه الثــاني ؛ ) عنــد اهللا(لهــم ؛ ألن شــبه الجملــة 

ة خالصــــة فتمنــــوا المــــوت ، ولــــيس إن كانــــت لكــــم الــــدار اآلخــــر : ألن مقصــــود الكــــالم 
المقصــود اإلخبــار بــأن الــدار اآلخــرة محلهــا عنــد اهللا ؛ ألن هــذا أمــر متفــق عليــه بــين 

   .وال ينكره المخاطبون وهم اليهود والنصارى ، ٣ المتكلم والمخاطب

  .٤هي الخبر m��H��Gl كونورفض أن ت وأيد أبو حيان هذا اإلعراب ،

مه على نفس الـوجهين اإلعـرابيين إال أنـه لـم وٕان كان القرطبي قد نص في كال
  .٥يرجح أيا منهما

  
                                                           

  .٢٥٨/ ٢، تفسير القرطبي . ٢٤٨/ ١، وٕاعراب القرآن ، النحاس ، ، ١/٦٣مشكل إعراب القرآن   ١

لمعلومة الذي يقوم أساسا على أن وظيفة البؤرة تستند إلى المكون الحامل ل: تعريف البؤرة في النحو الوظيفي  ٢
، أحمد المتوكل ،  ٢٨الوظائف التداولية في اللغة العربية  ص : األكثر بروزا في الجملة انظر  األكثر أهمية أو

  .دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب 
]. ١١١:البقرة [ على اليهود والنصارى لما قالوا لن يدخل الجنة إال من كان هودا أو نصارى   ورد أن اآلية رد ٣
وجود الجنة في الدار إذا ف. ١/٦٢، ومعاني القرآن ، الفراء ،  ١/١٧٦نظر معاني القرآن وٕاعرابه ا]. ١١١:

خرى ، والخالف في أهة ورسول اهللا والمسلمون من جهة عند اهللا أمر يقره الفريقان اليهود والنصارى من جاآلخرة 
  . من تكون له الدار اآلخرة

  .١/٤٧٨تفسير البحر المحيط  ٤
  ٢/٢٥٨: ����� ����� ا� ٥



١٨٤ 

 

  .��mR���Q��P��O��NS�����X���W���V��U��Tl١:ومن ذلك قوله  تعالى 

  :وجهين إعرابيين   m��Olأورد القرطبي لنصب  موقع 

  ).يذرن(في ) الياء(أن يكون عطفا على ضمير المفعول :  الوجه األول

  .٢)يذرن(مفعوال معه والعامل أن يكون :  الوجه الثاني

وٕان كــان الفــراء لــم يــذكر  الفــراء ومكــي والنحــاسوقــد ســبقه إلــى هــذا اإلعــراب 
  . ٣ غير الوجه الثاني فقط

 -ويمكننــا التــرجيح بــين الــوجهين الســابقين عــن طريــق داللــة التركيــب فــالراجح 
قصود مـن ؛ ألن المعنى الم ٤ أنه مفعول معه -كما ذهب إليه الدكتور محمد حماسة 

اتركنــي واتــرك المكــذبين كمــا هــو الحــال مــع داللــة العطــف حســب  الوجــه : اآليـة لــيس 
األول ، فرســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم لـــــيس مـــــأمورا بتـــــرك ربـــــه ، وال أن يتـــــرك 

 .اتركني أنتقم منهم ، وال تشفع لهم: المكذبين فال يدعوهم ، وٕانما المعنى 

  

  

  

  

  
                                                           

  .٤٤: القلم  ١
  .٢١/١٧٩تفسير القرطبي  ٢
  .٥/١٦النحاس ،   إعراب القرآن، ، ٢/٣٩٩ومشكل إعراب القرآن ، ١٧٨،  ٣/١٧٧، ومعاني القرآن ، الفراء  ٣
  .١٣٦النحو والداللة ، محمد حماسة ص  ٤



١٨٥ 

 

  المبحث الرابع

  الوظيفية وأثره على تعدد األوجه اإلعرابيةتعدد الداللة 
، إذ كــّل حــرف أداة ؛ ألنهــا مــن مفهــوم الحــرف  ألداة أعــم وأوســع مــدىايعتبــر مفهــوم 

،  اتشـــمل حـــروف المعـــاني ومـــا شـــابهها مـــن األســـماء واألفعـــال، وليســـت كـــّل أداة حرًفـــ
مونها األدوات النحوية ليس لها معنـى فـي نفسـها، بمعنـى أنهـا كلمـات فارغـة مـن مضـو 

  .المعجمي، وال يظهر معناها إال حين توصل بغيرها

وألّن ألفاظ اللغة ال يمكنها أْن تستوعب معانيهـا إذا أريـد لكـل لفـظ أْن يعبـر عـن معنـى 
واحد ال غير، ولهذا تلجأ اللغـة السـتيعاب المعـاني غيـر المحـدودة بألفـاظ محـدودة إلـى 

ض األدوات معـاٍن متعـددة، فـالواو ومـن هنـا يكـون لـبع"أْن يكون للفظ أكثر من معنـى، 
نافيـة  تكـون شـرطية أو) إنْ (ية أو استئنافية أو للقسـم، وتكون عاطفة أو حالية أو للمع

وهكـذا، ويتحـدد معنـى األداة بمـا يتضـام معهـا أو برتبتهـا، ) إن(أو زائدة أو مخففـة مـن 
ي الموكــل وبتعبيــر آخــر يتحــدد بمــا يتضــافر مــن قــرائن،  ولهــذا قيــل إن المعنــى الــوظيف

لـــألداة هـــو المعنـــى النحـــوي الـــذي تفيـــده األداة عنـــدما تكـــون فـــي تركيـــب لغـــوي معـــين، 
  .١"وذلك بحسب ما تدل عليه القرائن في السياق

وقـد يتــأثر المعنـى بــذكر األداة أو عدمــه ألن ذكـر أداة فــي الجملـة يتبعــه إضــافة       
لمبنــى تــدّل علــى زيــادة فــي معنــى إليهــا كمــا تقــّرر، وهــذا ينســجم مــع القــول بــأن زيــادة ا

  .المعنى، والمعنى الذي تضيفه األداة في الجملة هو معناها الوظيفي 

وقد يتأثر المعنى باختالف المعنى الوظيفي لألداة ولهذا نجد أبـا حيـان يقلّـب معنـى      
اآليــة بحســب المعــاني التــي تحتملهــا األداة، وقــد يــرّجح مــن بينهــا مــا يناســب الســياق، أو 

تــرجيح إذا كــان المعنــى الــداللي للــنص القرآنــي ال يتعــارض مــع أحــدها ولعــل مــن يتــرك ال
�m��]��\��[��Z��Y��X���W��V��U:  ذلك مـا رآه فـي اآليـة الكريمـة

                                                           

  . ٦٨: دراسات في األدوات النحوية  ، مصطفى النحاس  ١



١٨٦ 

 

�_��^l إذ جــاز فـي  ١�m��Yl  أْن يكـون مجزومـا أو منصــوبا تبعـا  للمعنــى
فـانجزم،  الثـاني علـى األول �mYlالـوظيفي للـواو، فـإن كانـت عاطفـة عطفـت الفعـل 

ٕواْن كانــت واو المعيــة كــان الفعــل منصــوبا جوابــا للنهــي، قــال أبــو حيــان وجــّوزوا فــي أْن 
ومنصـوبا علـى جـواب النهـي وكونـه  �m�Y��Xlمجزوما عطفـا علـى  ��mYlيكون

مجزوما هو الراجح ؛ ورجح أبو حيان كون الواو عاطفة ألن النصب يقتضي النهي عن 
�. �على ِحدةكّل  واحد الجمع، والجزم يقتضي النهي عن  �

من أنها تكون حرفـا لمـا كـان سـيقع لوقـوع غيـره، أو تكـون ) لو (ومن ذلك ما قرره في 
���m��a : محكيـــة فــي قولـــه تعـــالى٢مصــدرية أو تكـــون للتمنــي  �̀�_��^
e������d��c��bf��s��r��q��p���o��n��m��l��k����j��i��h��gt��
����x��w��v��ul ٣  

لــك المعـاني ينســحب أثـره إلــى المعنـى النحــوي لـبعض مفــردات واتخـاذ أّي معنــى مـن ت 
) g(يكــــون مفعــــول ) وقــــوع غيــــرهلمــــا كــــان ســــيقع ل (التركيــــب، فبكونهــــا حــــرف شــــرط 

يـــوّد أحــدهم طــول العمــر لـــو يعّمــر ألــف ســنة لســـّر : محــذوفين، والتقــدير) �i(وجــواب 
  .محل من اإلعراب) لو يعمر ألف سنة(بذلك، وعلى هذا ال يكون لقوله 

ال يكــون لهــا جــواب، والمصــدر المــؤول المســبوك )  أنْ (مصــدرية بمعنــى ) �i (بكــون و 
يـود أحـدهم تعميـر ألـف سـنة، وال حـذف فـي الكـالم علـى : ، والتقـدير)g(منها مفعـول 

  .هذا القول

من بـاب التجـّوز؛ ألن القـول ينشـأ عـن ) يقول(مجرى ) g(وعلى الثالث يجرى الفعل 
، " لـو أعمـر ألـف سـنة: مـن نفسـه يقول أحـدهم عـن ودادة" : األمور القلبية، فكأنه قال

                                                           

 .٢٧األنفال ١
 . ١/٤٧٨: � ا����� ا��� ٢

  .٩٦البقرة  ٣



١٨٧ 

 

ــ يــا ليتنــي : هنــا للتمنــي، وهــي ال تحتــاج إلــى جملــة جوابيــة ألن معناهــا معنــى) i (ـ ف
  .أعمر، وتكون الجملة عندئذ في موضع  مفعول على طريق الحكاية 

 وقــــد يختلــــف المعنــــى بتغيــــر األداة إذ لّمــــا كــــان لــــألداة معنــــى ُيفهــــم مــــن وجودهــــا فــــي
التركيب، وتؤديه بتفاعلها مع مفرداته، فإن استبدال األداة في جملة معينـة يحـدث فرقـا 

  : في قولنا) في(ب) عن(في المعنى، وليس أدّل على ذلك من استبدال حرف الجّر 

  .إذ ينقلب المعنى إلى نقيضه )  رغبُت في زيارتكم (

ـــة إذ ُتكَتَســـب الدال ـــؤثر األداة كـــذلك قـــي الداللـــة الزمني ـــة الزمنيـــة أوال مـــن الصـــيغة وت ل
الصرفية كداللة صـيغة الفعـل الماضـي علـى المضـي مـثال، ثـم مـن التركيـب والسـياق، 
ولألداة أثر بارز في توجيه الداللة الزمنيـة وتحديـدها، والنحـاة قـد قـرروا ذلـك ووضـحوه 

تختص بالدخول على المضارع لكنها تصرف معناه إلى الماضـي، )  لم (ـ في كتبهم ف
علـى حـد تعبيـر  –الجزاء إذا دخلت على الفعل الماضي نقلته إلى ما لـم يقـع  وحروف
 .١في نفيها له كذلك) لن(والسين تخلص المضارع للزمن المستقبل كما أن  –المبرد 

ـــر أن بعـــض  واألصـــل فـــي اللغـــة العربيـــة أن تـــؤدي كـــل أداة وظيفـــة دالليـــة واحـــدة غي
يــــث تــــؤدي أكثــــر مــــن وظيفــــة نحويــــة األدوات فــــي اللغــــة تتعــــدد دالالتهــــا الوظيفيــــة ح

) ال  (واألداة ) مــا (باإلضــافة إلــى أدائهــا أكثــر مــن وظيفــة دالليــة ، وذلــك مثــل األداة 
مثال عدة وظائف داللية فتأتي مـرة نافيـة ومـرة مصـدرية )  ما (وغيرهما ، حيث تؤدي 

  . ومرة موصولة إلخ

كلمــات وأحيانــا يضــاف إلــى هــذا أنهــا أحيانــا ال تــؤثر فــي إعــراب مــا يليهــا مــن 
) لـيس(حجازية تعمـل عمـل ) ما(تلعب دورا تأثيريا في إعراب ما يليها وذلك إذا كانت 

، وفي كثير من األحيان يتفاعل هذا التعـدد الـداللي الـوظيفي مـع اإلعـراب فيـؤدي فـي 
بعض نماذج اللغة إلى تعدد األوجه اإلعرابيـة ، وفيمـا يلـي تفصـيل ذلـك مقسـما ومبينـا 

  :حسب األدوات 

                                                           

  . ٣٨/  ٤: ، شرح الكافية  ١/١٨٥: المقتضب   ١



١٨٨ 

 

  ) ما (األداة : أوال 

  .لفظ مشترك ؛ يكون حرفًا واسماً  " ما" 

   . نافية، ومصدرية ، وزائدة: الحرفية فلها ثالثة أقسام " ما " فأما 

وهــي مــا الحجازيــة ، وغيــر عاملــة وهــي الداخلــة علــى الفعــل :  عاملــة :فالنافيــة قســمان
   .١ �m[��Z��Y��X��W������V��U��T��S\��l : قوله تعالى: نحو

  ،٢ �m��V��U��T��Sl: قد تكون لمجرد التوكيد كقوله تعالى  : والزائدة

  أو غير ذلك ، ٤ �mk�������j��i��hl��l :نحو قوله تعالى ٣أو أن تكون كافة  

  .٥ ثم المصدرية آخر أقسام الحرفية 

�m��x��w��v�����u��t :نحـو قولـه تعـالى  ؛ وأما مـا االسـمية فقـد تكـون موصـولة

��{��z��y��¢��¡�����~���}��|l نحـو قولـه تعـالى  ٧، أو شـرطية ٦:�
m��L��K��J��I��H��G��F��E��D��C��BM�����U��T�����S��R��Q��P��O��Nl ٨، 

                                                           

  .١٥: يونس  ١
  .١٢٤: التوبة   ٢
  .٢/٥٤٩أمالي الشجري  ٣
  .١٧١: النساء  ٤
،  ٣ط‘ ، المالقي ، تحقيق أحمد محمد الخراط ، دار القلم دمشق  ٣٧٧رصف المباني في شرح المعاني  ٥

  .م٢٠٠٢هـ  ، ١٤٢٣
  .٤٩: لنحل ا ٦
  .٢/٥٤٥أمالي الشجري  ٧
  .١٠٦: البقرة  ٨



١٨٩ 

 

 ��m��l��k���j��il:نحــو قولــه تعــالى   أو اســتفهامية
" مثــل  ٢أو تعجبيــة ١

  . ٣أو غير ذلك "  ! ما أحسن السماء

 ٤ن بصــالحية هــذا اللفــظ ألن يكــون متعــدد المعنــى ولــذلك وجــدنا الكثيــر مــن نحاتنــا يقــرو 
تقع  موصولة ونافية وكاّفة ومصدرّية وظرفّية واسـتفهامّية وتعجبّيـة وشـرطّية ) ما ( فنجد 
  .٥وزائدة

���mg��f����e��d��c��b��a:ومن ذلك  قوله  تعالى �̀�_��~���}��|h��
q�����p��o��n����m��l�������k������j��ir�����v��u���t��s�l٦.  

بنـــــاء علـــــى  �m����_lأورد صـــــاحب الـــــدر المصـــــون ســـــتة أوجـــــه فـــــي إعـــــراب
  .٧ ��m�����}lوالقراءات الواردة في)  ما (الدالالت الوظيفية لـ 

، وذلــك علــى أن ) إنّ (خبــرا لـــ   �m_lأن تكــون :  الوجــه األول والثــاني والثالــث
هـو الميتـة ، وذلـك إّن الـذي ُحـرم علـيكم : بمعنـى الـذي ، فيكـون المعنـى )  مـا (تكون 

                                                           

  .١٧: طه  ١
  .٢/٥٥٣أمالي الشجري  ٢
المجلس األعلى للشئون اإلسالمية محمد عبد الخالق عضيمة ، : ، للمبرد ، تحقيق  ١/١٧٩انظر المقتضب  ٣

كويت م ، ال، ابن األنباري ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهي ١٩٥، واألضداد  م١٩٩٤ـ  ١٤١٥اإلسالمية ،
البن عصفور ، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري ، وعبد اهللا الجبوري ‘  ١/١٠٢،المقرب  ٧٥م ، واألزهية١٩٦٠

  . ٤/٧، المغني ٣٢٢الجنى الداني،  ٥٩م ، أسرار العربية ١٩٧١هـ ،١٣٩١‘  ١ط، مطبعة العاني ، بغداد ، 
  .، ط  ت. فة العربية ، د، دار الثقا ٤٦ص  طه الجندي .، د" بحث في التركيب والداللة " المصدر المؤول  ٤
.  
 . ٦٦، وتعدد األوجه في التحليل النحوي ص ١٦٤، اللغة العربية معناها ومبناها ص  ٧/ ٤: المغني  ٥
  .١٧٣: البقرة  ٦
كافة ، والمعنى إنما حرم اهللا الميتة  "ما"وُقِرئت بالنصب على أنها مفعول به للفعل حرم المبني للمعلوم وتكون  ٧

 :انظر. موصوال ااسم" ما" وتكون " إن"، والنصب قراءة الجمهور وقرئت بالرفع وذلك على أنها خبر الميتة 
  .٢٣٦،  ٢/٢٣٥، و الدر المصون  ١/٤١١المحرر الوجيز 



١٩٠ 

 

  .) ١ُرمم ، حَ م، ُحر ر حَ (أيا كانت قراءة الفعل 

م(أن تكـون نائـب فاعـل ، وذلـك للفعـل :  الوجه الرابع وذلـك علـى قـراءة ) ُحـر ،
  .كافة) ما(مبنيا للمجهول ، وتكون )  حرم (من قرأ 

 m�����}lأن تكــون منصــوبة علــى أنهــا مفعــول بــه للفعــل :  الوجــه الخــامس

  .كافة )  ما (للمعلوم وتكون المبني 

المبنــي للمعلـوم بتخفيــف "حـُرم " أن تكـون فــاعال علـى قــراءة :  الوجـه الســادس
  .٢كافة " ما " وتكون  ،الراء 

وقد أورد القرطبي األوجه الثالثة األول ولـم يـذكر شـيئا عـن الوجـه الرابـع وربمـا 
  . ٣كوٕان لم يشر إلى ذل مكي والنحاسغيره من أمثال كان ناقال عن 

�m�d����c����j����i��h��g��f��e :وتشــبه هــذه اآليــة ، قولــه تعــالى 

�l��k�n��mlوقعــت الجملــة بنصــها ، وأورد القرطبــي فيهــا نفــس القــراءات حيــث  ٤

ونفس األوجه التي أوردها في اآلية السابقة
٥
.  

  ٦ �m��a��`����_��~��}��|l: ومن ذلك أيضا قوله  تعالى 

  حسب الداللة الوظيفية لـ ) �{ (أوجها ثالثة في إعراب  النحاس وكذا الطبريأورد 

  .٧، وقد سبق عرضه )  ما (
                                                           

 .١/٦٦٠البحر المحيط  ٢/٢٣٦الدر المصون  ١
 .٢/٢٣٥الدر المصون  ٢
  .١/٢٧٨عراب القرآن ، النحاس ، ، وإ  ١/٨٠،  مشكل إعراب القرآن  ٣/٢٢،٢٣تفسير القرطبي ،  ٣
 .١١٥: النحل  ٤
  .١٢/٤٥٤تفسير القرطبي  ٥
  .١٧: الذاريات  ٦

 ١٥١ص ٧



١٩١ 

 

راجع في المقـام  )`�����a(وفي موقع )  {( فتعدد األوجه اإلعرابية في كلمة
فهــي مــرة تكــون نافيــة ومــرة تكــون موصــولة ، ) مــا(األول إلــى تعــدد الداللــة الوظيفيــة لـــ 

دة وأحيانـا مـا تكـون كافـة عـن العمـل ، إلـى غيـر ومرة تكون مصدرية ، ومـرة تكـون زائـ
ذلــك مــن وظائفهــا الدالليــة المتنوعــة ، وغالبــا مــا يتــأثر إعــراب أجــزاء التركيــب الداخلــة 

تبعــا للوظيفــة التــي تؤديهــا دالليــا وأحيانــا يضــاف إليهــا تــأثيرا إعرابيــا مباشــرا ) مــا(عليــه 
  .الحجازية) ما(كما يحدث مع 

  ).ما(ت في اآلية ، وكل هذا راجع إلى تعدد دالالت فتعددت التوجيهات والدالال

ــــه تعــــالى  ــــك قول �mG��F��E��D��C��B��AH�����J��I :مــــن ذل

��V��U��T��S��R��Q���P��O��N������M��L��K

X��Wl١.  

m���T��S��Rمـن قولـه تعـالى  " �B"وجهـين إعـرابيين فـي إعـراب موقـع  القرطبيأورد 

��Ul:  
وفــي الكــالم  �mK���J��Ilعلــى قولــه  اوعطفــأن تكــون نافيــة :  الوجــه األول

ومــا  كفــر ســليمان ومــا أنــزل علــى الملكــين ولكــن الشــياطين : تقــديم وتــأخير والتقــدير 
كفـــروا يعلمـــون النـــاس الســـحر ببابـــل هـــاروت ومـــاروت ، وهـــاروت ومـــاروت بـــدل مـــن 

  .الشياطين 

والسـحر هنـا أن تكون موصولة ، فتكون مفعوال بـه عطفـا علـى السـحر ، :  الوجه الثاني
أو أن  ���mb��a��`l٢ُمنزل على الملكـين فتنـة للنـاس وامتحانـا ولهـذا يقـول الملكـان 

  .٣ وبالتالي ال يكون ما أنزل على الملكين سحرا ،ظاهر العطف التغاير

                                                           

  .١٠٢: البقرة  ١
 .١/١٨٦،  المحرر الوجيز  ٢/٢٨٢تفسير القرطبي  ٢
  .٢/٤٩٧البحر المحيط ٣



١٩٢ 

 

  "ال"األداة : ثانيا
   : ثالثة أوجهحرف يكون عامال وغير عامل وهو على :  )ال( 

  . ١ ، و ال الزائدةال النافية ، و ال الناهية  

ـــة أمـــا  ـــةفتكـــون : النافي ـــر عامل ـــة وغي : ، والعاملـــة تكـــون علـــى وجهـــين كـــذلك٢ عامل
ـــة عمـــل إنأن تكـــون  أحـــدهما ، وذلـــك إن أريـــد بهـــا نفـــى الجـــنس علـــى ســـبيل ٣ عامل

  : ، وذلك مثل قول أبى الطيب  ، وتسمى حينئذ تبرئة التنصيص

 ٤ َعلى َأَحٍد ِإّال ِبُلؤٍم ُمَرقعُ       َثوِب ِابِن َأحَمد َمجٍد َغير َوال َثوب

  : ، كقوله  ٥ عاملة عمل ليسأن تكون : الثاني

  ٦ تعز فال شئ على األرض باقيا                   وال وزر مما قضى اهللا واقيا

، أو غيـر ذلـك ، فتـدخل ٧مناقضـا لـنعم  جوابـا، أو  عاطفـة فتكـون  غير العاملـةوأما 
�m��Í�����Ì���Ë��Ê��É����È���Ç��Æ: ثـل قولـه تعـالى علـى الجملـة االسـمية وذلـك م

Ð��Ï�����ÎÑ��Õ��Ô��Ó��Òlمثل قوله تعالى الماضي أو على الفعل،  ٨ :  

                                                           

  .٢٩٠الجنى الداني  ١
  .٣/٢٨٣المغني ٢
  .٢/٥٢٧أمالي الشجري  ٣
 -، دار الكتب العلمية  اهللاحانة ورشحة طالء الحانة ، محمد بن أمين بن فضل نفحة الريمن الطويل ،  ٤

  . ١/٣١٣ :غني مالأحمد عناية ، : ، تحقيق  ١م ، ط ٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦ -لبنان / بيروت 
  .٢/٥٣٠أمالي الشجري ،  ٥
/ ١: الهوامع  ، وهمع١٩٩/ ١: حافظًا، التصريح ] واقيا[الملجأ ] الوزر[بمعنى تصبر ] تعز[من الطويل ،  ٦

  .٥١٦/ ٤٣٨" "٣١٥/ ٤٣٤: "، ومغني اللبيب  ٥٣٠/ ١: ، وخزانة األدب ٩٧/ ١: ، والدرر اللوامع١٢٥
 .١/٢٣٠أمالي الشجري ،  ٧
 .٤٠:  يس ٨



١٩٣ 

 

 �m���u��������t��s��rl  وقال أبو خراش الهذلى  ،١ :  

  ٢وأي عبد لك ال ألما      جما     إن تغفر اللهم تغفر

m����G��F����E��D��C��Bنحـــــــــــو  ٣وتـــــــــــدخل كـــــــــــذلك علـــــــــــى الفعـــــــــــل المضـــــــــــارع 

K��J������I��HL��l ٤  .  

، وتخــتص بالـــدخول  لطلــب التــركأن تكــون موضــوعة  )ال(مــن أوجــه  والنــوع الثــاني
:  واء كـان المطلـوب منـه مخاطبـا نحـو، سـ ، وتقتضي جزمـه واسـتقباله على المضارع

�mH��G��F��E��D��C��B��Al 
ـــــا نحـــــو  ٥ ���m: أو غائب �̄�®��¬

�́�³��²��±��°µl ال أرينك ههنا(أو متكلما نحو  ٦( . 

�m��B��Aنحــو،  الداخلــة فــي الكــالم لمجــرد تقويتــه وتوكيــده ٧ ال الزائــدة: الثالــثالنــوع و  

���E���D��Cl ،خــــــرى ويوضــــــحه اآليــــــة األm��²��±��°��¯��®���¬l   وقــــــول
  :األحوص

  ٨ فلِ وِللهو داٍع دائٌب غير غا        وَيْلَحْينَنى في الَلْهو َأّال ُأحّبه 

                                                           

  .٣١: القيامة  ١
  . ١٥٨: األزهية : من الرجز ، انظر  ٢
  .١/٣٦٣أمالي الشجري ،  ٣
  .١٤٨: النساء  ٤
  .١: الممتحنة  ٥
  .٢٨:  آل عمران ٦
، ١/١٠٤:  ،  والمقرب  ١/٣٦٤: ، و أمالي الشجري  ٣٥٧،  ٤/٩٨،  ١/١١في المقتضب  "ال " انظر  ٧

  .٣٢٩:  ، رصف المباني  ٢٩٠: الجنى الداني ‘  ٣/٢٨٣: ، المغني  ١٤٩: األزهية ،٢/١٠٠:وشرح المفصل
 .١٥٦: ، األزهية   ١٨٦:  ، األضداد ١٧٣:  ديوان األحوص  من الطويل ، ٨



١٩٤ 

 

�mD��C��B��AE�����K��J��I��H��G��F :مـــــن ذلـــــك قولـــــه تعـــــالى 

����R��Q��P��O��N��M��Ll ١.  

  :فيها وذلك حسب القراءات الواردة �mN��lأورد القرطبي وجهين في إعراب كلمة 

  .النافية للجنس) ال(أن تكون مبنية على الفتح في محل نصب اسم :  الوجه األول

نافيـة للوحـدة ، ) ال(مرفوعـة  علـى أنهـا مبتـدأ إذا اعتبرنـا أن أن تكـون :  الوجه الثاني
، والخبــر فــي كــل ) لــيس(المشــبهة  بـــ ) ال(مرفوعــة علــى أنهــا اســم ) خــوف(أو تكــون 

  .)عليهم(األحوال في شبه الجملة 

الرفــع وهــو قــراءة الجمهــور والمختــار عنــد :  وقــد رجــح القرطبــي الوجــه الثــاني
، وهــي جملــة ال ) و ال هــم يحزنــون(ن جملــة نفــي أخــرى النحــاة لمــا تــال تلــك الجملــة مــ

معرفــة ) هــم(نافيــة للجــنس ؛ ألن المبتــدأ فيهــا ) ال(يصــلح فيهــا النصــب وال أن تكــون 
) ال(والنافية للجنس ال تـدخل إال علـى النكـرة  ، فاختـاروا فـي الجملـة األولـى أن تكـون 

لــة الثانيــة حتــى يكــون بعــدها كمــا هــو الحــال فــي الجم مــاغيــر نافيــة للجــنس ، ورفعــوا 
           .٢ الكالم على نسق واحد

وقـــــد وردت فـــــي القـــــرآن عـــــدة مواضـــــع أخـــــرى تشـــــبه نفـــــس الموضـــــع واألوجـــــه 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالفتح وقـرأ الجمهـور وفي كل منها  ،٣اإلعرابية عند القرطبي 

  . ٥ واالختيار الرفع ألن عليه أكثر القراء: وقال مكي   ،٤الجمهور بالرفع

                                                           

  .٣٨: البقرة  ١
 .١/٤٨٩تفسير القرطبي  ٢
األعراف ،  ٤٨:  األنعام ،  ٦٩: المائدة    ٢٥٤: ، البقرة  ٦٢: البقرة  منها سورة ،٤/٢٦١تفسير القرطبي   ٣

  .٢٣: الطور ، ٣١: ، إبراهيم  ١٣: األحقاف ،  ٦٨:  ، الزخرف٣٥: األعراف 
  .١/٣٠٥،الكشف عن وجوه القراءات  ٤
 .١/٣٠٦، ات الكشف عن وجوه القراء ٥



١٩٥ 

 

كــل المواضــع الســابقة كــان الوجهــان مــن القــراء والرفــع مقــدم علــى البنــاء واســتند وفــي 
  :القائلون بالرفع إلى قول الشاعر 

  ١ ال َناَقٌة لي ِفي هَذا وَال َجَملُ           َوَما َصَرْمُتِك َحتى ُقْلِت ُمْعِلَنًة 

  :فإنه استند إلى قول حسان " البناء"وأما من اختار النصب أي 

  ٢ ِإّال َتَجشُؤُكم ِعنَد الَتنانيرِ       ِطعاَن َوال ُفرسان عاِدَيةَأال 

�mC���B��AD�����J��I��H��G��F��E:  واســـتثني مـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى 

P��O��N����M��L��Kl إال _ كما قال الفـراء _  فإن قراءة الجمهور بالفتح  ٣
" ال"تبرئـة ومـن رفـع جعـل لل" ال"مجاهدا فإنه قـرأ بـالرفع ، فمـن نصـب بـال تنـوين جعـل 

  ٤" ال رفث فيه : " والخبر محذوف وتقديره " ليس"عاملة عمل 

  .ووظيفتها" ال " سابقة تبعا لنوع وبالتالي تعددت أوجه اإلعراب في اآليات ال

  "أو"األداة : ثالثا 
ومذهب الجمهور أنها تشرك في اإلعراب، ال في المعنى، ، حرف عطف " أو " 

إنها : وقال ابن مالك . زيد أو عمرو، فالفعل واقع من أحدهما قام: ألنك إذا قلت
تشرك في اإلعراب والمعنى، ألن ما بعدها مشارك لما قبلها في المعنى الذي جيء 

بها ألجله ؛ أال ترى أن كل واحد منهما مشكوك في قيامه
٥

.  

                                                           

/ ١؛ وشرح التصريح ٤٠٥، وتخليص الشواهد ص١٩٨البيت من البسيط، وهو للراعي النميري في ديوانه ص ١
  .وما هجرتك:  ويروى . ١٢٨؛ واللمع ص٣٣٦/ ٢، والمقاصد النحوية ١١٣، ١١١/ ٢ل ؛ وشرح المفص٢٤١

  . غاديةيروى  أال جفان وال فرسان وينسب أيضا لخداش بن زهير  من الطويل ،  ٢
  .١٩٧البقرة  ٣
  .١/٨٩، ومشكل إعراب القرآن ١/١٢٠معاني القران للفراء  ٤
  .٢٢٨الجنى الداني ٥



١٩٦ 

 

وقـــــد ذكـــــر لـــــه المتـــــأخرون عـــــدة معـــــان 
١

¢��£���¤��¥���m :الشـــــك، نحـــــو : ، مثـــــل 

§��¦l 
٢

  

ال " الشــاهد فــي  و٣  �mn��m��l��k��j��i���h��g�����fl: اإلبهــام، نحــو 
  : األولى، وقول الشاعر "

         ٤ ُفُبْعدًا ِللُمْبِطليَن َوُسْحقا          َنْحُن َأْو َأْنُتُم األُلى َأِلُفوا الَحق  

ة اإلباحالتخيير و . ٥ �m���������°���¯��®��¬��«��ªl: واإلضراب كقوله تعالى 
  .٦والتقسيم الجمع المطلق كالواو و غير ذلك من المعاني التي ذكرها العلماء

 وبالتالي تعددت األوجه" أو "  وقد ورد في القرآن عدة مواضع تعددت فيها معاني
mON�M�LP��R�Q : ومن أمثلة ذلك  قوله تعالى، في اآليات اإلعرابية 

S���a��`���_��^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U���T����d����c��b

j������������i��h����g��f��el٧.  
  .٨حسب القراءات الواردة فيه m��elفقد تعددت األوجه اإلعرابية للفعل          

                                                           

ذكر لها المرادي ثمانية ،  ٢٢٨، ذكر لها المؤلف ثالثة عشر موضعا ، وفي الجنى الداني  ١١١في األزهية  ١
وفي ، ثالثة معان ٨/٩٩ح المفصل وفي شر ،ذكر لها سبعة معان‘  ٣/٢٠٨معان ، وفي كتابه توضيح المقاصد 

 .خمسة معان ١/٢٣٠المقرب 
 . ١٩:الكهف  ٢
  . ٢٤:  سبأ ٣
 .١/٨٧مغني اللبيب من الخفيف ،  ٤
  .١٤٧:  الصافات ٥
األزهية ، ٢٢٨الجنى الداني،  ٣٩٨المغني٢/١٠الهمع ،  ١/٢٣٠، المقرب  ٣/٧٥، المقتضب  ٣/٤٦انظر الكتاب  ٦

  .٢١٠، رصف المباني  ٨/٩٧شرح المفصل،  ٥٤المخصص، ١١٥
  .٥٣: األعراف  ٧

.  أو هل نرد : قرئ بالرفع ، وهي قراءة الجمهور ، وهو على االسئناف ، على تقدير أداة استفهام محذوفة هل ، والتقدير  ٨
، و  ٤٩، مختصر شواذ القرآن ص  ٤/١٧٣انظر حاشية الشهاب . بي إسحاق وأبي حيوة أل أما قراءة النصب فهي.  



١٩٧ 

 

ـــــى الفعـــــل :  الوجـــــه األول ، ) يشـــــفعوا(أن يكـــــون الفعـــــل منصـــــوبا  عطفـــــا عل
أي هــل لنــا مــن شــفعاء فيشــفعوا ، أو نــرد : المنتصــب فــي جــواب االســتفهام ، والمعنــى 

أن يشــفع الشـــفعاء ، أو : ألحــد أمـــرين  وكأنــه تمـــن. ح شـــفاعتهم فــي إنجائنـــاإن لــم تفلــ
  .١هنا عاطفة) أو(فتكون . بدال منه يردون إلى الدنيا

" بمعنــى ) أو(، علــى أن ) أو(، أن ينتصــب بـــ  ٢ونســبه للفــراء: الوجــه الثــاني 
  : ، كقول امرئ القيس " إلى أن " أو " إال أن 

  ٣ أْو َنُموَت فنعذرا.....   ...           .................

ـــم تكـــن  فيكـــون المعنـــى هـــل مـــن شـــفعاء فيشـــفعوا لنـــا لنـــرد ،  وكـــأن الشـــفاعة ل
  .للمجاوزة عن سيئاتهم ؛ بل الشفاعة كانت ليردوا حتى يعملوا صالحا

هنــا اســتئنافية ، وذلــك ) أو(أن يكــون الفعــل مرفوعــا علــى أن :  الوجــه الثالــث
أو هـــل نـــرد ، والمعنـــى هنـــا مطـــابق : ســـتفهام محذوفـــة ، والتقـــدير علـــى اعتبـــار أداة ا
  . ٤لمعنى الوجه األول

�m��o��������n��m���l��k��j��i��h��g :ومنــــــــــــه أيضـــــــــــــا قولــــــــــــه تعـــــــــــــالى 

q��pl ٥.  

  : في إعراب كلمة أشد وجهين إعرابيين  القرطبيأورد 

                                                                                                                                                                      

 ١٣٠٩بيروت ،  –، تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي ، دار إحياء التراث  ٤/٤٢٠ي تفسير القرآن ، الطوسي ، التبيان ف
  .هـ 
  .٢/٣٤٢، معاني القرآن وٕاعرابه  ٢/١٣٠إعراب القرآن ، النحاس ،   ١/٣٨٠معاني القرآن ، الفراء ،  ١
  .١/٣٨٠معاني القرآن ، الفراء ،  ٢

  .١٢٧:سبق تخريجه ص ٣
  . ١٣٠/ ٢إعراب القرآن ، النحاس ،  ‘  ٢٣٧/ ٩القرطبي تفسير  ٤

  ". ٧٤: البقرة  ٥



١٩٨ 

 

: فــــي قولــــه) كـــــ ( أن تكــــون مرفوعــــة بــــالعطف علــــى موضــــع :  الوجــــه األول
  .ألن المعنى مثل الحجارة) َكاْلِحَجاَرِة (

   .أن تكون مجرورة بالفتح عطفا على الحجارة :  الوجه الثاني

  ." أو"  ةعض الكلمات نظرا لتعدد معاني كلموهكذا  فقد تعددت األوجه اإلعرابية لب

  الفاء: رابعا 
  :١ ثالثة أوجهوترد على 

   :وتفيد ثالثة أمور، عاطفة أن تكون: أحدها 
�mÀ����¿��¾��½��¼��»��ºÁ����Ä����Ã��Â:  نحو قوله لترتيبا

Æ��ÅÇ����Î������Í��Ì��Ë��Ê��É��Èl ٢.  
»��������¬��®��¯���m��´��³���²��±��°:  كقوله تعالى التعقيب :األمر الثاني 

¶�������µ¸������¼��»��º�����¹l ٣.  
  .٤ ��mj��i����h��gk����l:مثل قوله تعالى  ؛ السببية : األمر الثالث

، وذلك حيث ال يصلح ألن ٥ رابطة للجوابأن تكون : من أوجه الفاء: و الثاني
�mÄ��Ã��Â��ÁÅ������Ë��Ê��É��È������Ç��Æ :يكون شرطا مثل قوله تعالى 

����Ìl ٦. 

  :كقول الشاعر  ؛ ٧ زائدة أن تكون: والثالث
                                                           

  .٢/٥٥١أمالي ابن الشجري  ، ٤٤٠رصف المباني  ، ٦١،  الجنى الداني  ٢/٤٧٦المغني  ١
  .٣٦البقرة  ٢
  .٦٣الحج ٣
 .١٥القصص ٤
 .٣/١٠٠أمالي ابن الشجري  ٥
 .١١٨المائدة  ٦
  .٣/٩٠أمالي ابن الشجري  ٧



١٩٩ 

 

  ١ ُة الَحيْيِن ِخلٌو كما ِهياوُأكرومَ     َخوالَن فانِكح فَتاَتُهم: وَقاِئَلةٍ             
  :وقد نظمت أقسام الفاء في هذه األبيات

 فعاطفة، ترتب بـاتـصـال  معاني الفاء ال تعـدو ثـالثـاً 

 تأتي، النفصال: ض قالبعو   قد تأتـي، كـواو: وبعض قال

 جلت سببية، ضمن المـقـال    وفي جمل، وأوصاف، كثـيراً 

 ية، في كـل حـالعلى سبب    ورابطة الجواب، تـدل فـيه

  ٢ويظهر ذاك، في صور المثال    وزائدة، كما قـد قـال قـوم
ولذا تعددت األوجه اإلعرابية لبعض األفعال في القرآن الكريم  تبعا الختالف معنى  

���m��¿��¾���½��¼��»������º��¹:  ومن ذلك ما ورد  في قوله تعالى" الفاء "  �̧��¶

������������Àl ٣ .  

  .�m����Àl٤وجوها في إعراب الفعل أورد القرطبي 
أن يكــــون رفعــــه لتجــــرده مــــن الناصــــب والجــــازم ؛ ألن الكــــالم :  الوجــــه األول

هـو يكـون ، فوقـع الفعـل : ، والتقـدير٥مستأنف ، فهو مقطوع مما قبله ، ونسبه لسـيبويه
وذلــك علــى أن . الفعــل خبــرا فــي جملــة مســتأنفة ؛ فــارتفع لتجــرده مــن الناصــب والجــازم

  .ة وليست عاطفة الفاء استئنافي

، وتكـون ) نقـول(منصـوبا عطفـا علـى ) يكـون(أن يكـون الفعـل :  الوجه الثـاني
  .الفاء عاطفة ال استئنافية

                                                           

: ، وشرح المفصل٧٠/ ١: ، والكتاب ٧٩/ ١: ، والدرر١١٠/ ١: ، والهمع٢٩٩/ ١: التصريحل ، من الطوي ١
  .٢٩٥، ١٥٩: ، وشرح السيوطي"٢٩٧: "مغني الو  ،٢١٨/ ١: ، والخزانة٩٥/ ٨، ١٠٠/ ١
  .٧٧الجنى الداني  ٢
 .٤٠: النحل  ٣
في جواب األمر ، وهي قراءة  وقرئ بالنصب على أنه جواب لألمر ، وضعفه ابن عطية ألن الفاء ال تنصب ٤

، والتذكرة في القراءات الثمان  ٧٦، والتيسير في القراءات السبع ص  ١/٣٣١المحرر الوجيز انظر . ابن عامر
  .٢٥٨ص 

  .٣٩، ٣/٣٨انظر الكتاب  ٥



٢٠٠ 

 

وتكـون الفـاء هنـا ) كـن(أن يكـون الفعـل منصـوبا فـي جـواب األمـر:  الوجه الثالث     
أن (: ، ويطــابق هــذا المثــال فــي تركيبــه وأوجهــه اإلعرابيــة ، قولــه تعــالى  ١فــاء الجــواب

بخــالف بعــض اآليــات األخــرى التــي اختلــف فيهــا حــال الفعــل  ٢)يقــول لــه كــن فيكــون
فإنما يقول له كـن ( : المعطوف عليه حيث كان مرفوعا ، ال منصوبا ،  كقوله تعالى

وغيرهــا حيــث انتفــى فــي هــذه األمثلــة ، الوجــه الثــاني بالنصــب عطفــا علــى  ٣)فيكــون
  .       ٤)يقول(الرفع عطفا على  ، وحل محله وجه آخر وهو) يكون(الفعل 

|��{������~��_��`���m��b��a: الــوارد فــي قولــه �m��hl :ومــن ذلــك الفعــل 

��k��j��i��h��g���f��e��d��cl ٠ ٥� �

بالنصب ، والباقون بالرفع  �m��hlفقد قرأ حفص 
٦ .  

 كلتـــا القـــراءتين مبينـــا بـــذلك تعـــدد األوجـــه اإلعرابيـــة فـــي ٧وقـــد وّجـــه الصفاقســـي       
  " :فأطلع" الفعل 

د الفـاء فـي جـواب أن يكون الفعل منصـوبًا بـأن الناصـبة المضـمرة بعـ:   الوجه األول 

بعـد  حيـث وقعـت) أن (  وهو من المواضع التي يجب فيها إضمار)  _ (فعل األمر
  . ٨إن تبن لي أطلع: ، ويكون المعنى  طلب محض وهو األمر

ـــ ) لعــل ( لــذي دل عليــه أنــه وقــع فــي جــواب الترجــي ا:  الوجــه الثــاني ــه ب ( تشــبيهًا ل
وفيــون أن يعامــل الرجــاء التــي هــي للتمنــي علــى المــذهب الكــوفي ، فقــد أجــاز الك )ليــت

                                                           

،  ٧٥، ١/٧٤، ومعاني القرآن ، الفراء ،  ١/١٥٢معاني القرآن ، األخفش ، ، ٣٢٥/ ١٢، تفسير القرطبي  ١
  .١/١٩٩، ومعاني القرآن وٕاعرابه  ١/٧٠ل إعراب القرآن ومشك

  .٨٢:  يس  ٢
 .١١٧: البقرة  ٣
 .٢/٣٣٩تفسير القرطبي ،  ٤
 .٣٦/٣٧غافر ٥
  .١٥٥: ، والتيسير  ٣١٧: التبصرة  ٦
 .  ١٤٢: غيث النفع  ٧
  .  ٦٨ـ  ٦٧/  ٢٧: ؛ والتفسير الكبير  ١١٢٠/  ٢: والتبيان   ٨



٢٠١ 

 

ويكــون ،   ١معاملــة التمنــي فينصــب جوابــه المقــرون بالفــاء كمــا ينصــب جــواب التمنــي
  . ٢إذا بلغت اطلعت : المعنى 

بالنصــب " ايــة حفــص عــن عاصــم وهــذا التوجيــه ذكــره ابــن خالويــه أيضــًا فــذكر أن رو  
  ـب) لعل ( ألنه جعل الفاء فيه جوابًا للفعل ، فنصب بها تشبيهًا لـ 

  .  " في التمني أخت لعل في الترجي ) ليت ( ألن " ليت "  

�m���M:  تعـالىأي حفـص عـن عاصـم فـي قولـه :  ومثله ما رواه عنه أيضـاً : " ثم قال 

�����P��O��Nlتعـالىه المنصوب بعـد لعـل فـي قولـ ٣  :�m���M��L��K��J��I��H

�����P��O��Nl ٤ .  

) لعـل ( بالنصـب علـى الجـواب لــ  قرأ حفـص �m��hl:  قوله: " وقال مكي       
  :كما تقول  والمعنى إذا بلغت ، ألنها غير واجبة كاألمر والنهي

  .٥" إن وقعت في الماء سبحت:ال تقع في الماء فتسبح ، معناه في النصب
  : ٦وقد استدل الفّراء على ذلك بقول الشاعر      

  َعل ُصروَف الدهِر أو ُدَوالِتها
  ن َلماِتهاـُة مـلم ـننا الـِدلُـ ت

  . ٧فتستريَح الَنفس من زْفراتها 
  ) . عل (بعد الفاء في جواب ) تستريح ( فنصب الفعل  

                                                           

  . ٢٠/  ٤: شرح ابن عقيل : ينظر   ١
  . ٤٢٨/  ٣: ؛  والكشاف  ٣١٥: الحجة   ٢
  .  ٤: عبس   ٣
 ٤،  ٣: عبس  ٤
  . ٢٤٤/  ٢: الكشف   ٥
بي الفتح عثمان بن جني أل ، سر صناعة اإلعراب ٤٥٤/  ١: طي شرح شواهد المغني ، جالل الدين السيو   ٦

  . ١م ، ط١٩٨٥دمشق،  - حسن هنداوي ، دار القلم .د: جني ، تحقيق 
  . ٩/  ٣: معاني القرآن ز ، من الرج  ٧



٢٠٢ 

 

) c(مرفــوع وهــو فــوع ألنــه معطــوف علــى مر  �mhlأن الفعــل :  الوجــه الثالــث
كالهمـا ( ، فــ١لعلـي أبلـغ ولعلـي أطلـُع ، كأنـه توقـع أمـرين علـى ظنـه : ويكون التقـدير 

  .                ٢أي البلوغ واالطالع كما ذكر الصفاقسي) مترجًى 
فالعامــل المــؤثر فــي إحــداث تعــدد األوجــه اإلعرابيــة هــو تعــدد الداللــة الوظيفيــة 

وجه إعراب الفعل عنه لما اعتبـرت الفـاء للجـواب أو للفاء ، فلما كانت عاطفة اختلف 
   .االستئناف

ومرجــع هــذا التعــدد الــوظيفي إلــى تلــك المرونــة اللغويــة الفائقــة للغــة العربيــة فــي 
أدواتهـــا ، وبعـــض مفرداتهـــا ، حيـــث تشـــبه هـــذه الظـــاهرة فـــي األدوات ظـــاهرة االشـــتراك 

  .اللفظي في بعض المفردات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٤٢٧: ؛ ومعاني القراءات  ٣١٥: الحجة   ١
  . ١٤٢: غيث النفع  ٢



٢٠٣ 

 

  المبحث الخامس
  ل بعض الدالالت النحويةتداخ

ـــة أو مـــا يمكـــن تســـميته بتـــداخل بعـــض الوظـــائف  ـــدالالت النحوي ـــداخل بعـــض ال ـــد تت ق
النحويــة ، كتــداخل النعــت  والبــدل علــى ســبيل المثــال وكــذلك تــداخل النعــت والحــال ، 
فقــد يصــلح الموقــع الــذي تشــغله كلمــة مــا لغيــر وجــه ألســباب أوســع ممــا تقــدم، فيكــون 

جـاء زيـٌد : يـة المعقـدة بـين المفـردات فـي التركيـب ، كـأن يقـال مـثالً نتيجة للعالقة النحو 
ألن هــذا األخيــر " جــاء " وجــه المفعوليــة المطلقــة للفعــل " ركضــًا " يصــلح فــي . ركضــاً 

، ويصــلح فــي "قعــدت جلوســا " علــى حــد " ركــض " تشــمل داللتــه داللــة فعــل المصــدر 
ب عنـــه، أي يـــركض ركضـــًا، هـــذا االســـم المفعوليـــة المطلقـــة لفعلـــه المحـــذوف الـــذي نـــا

�m��²: ، ويؤيـده قولــه تعــالى  "راكضــًا " كـذلك تصــلح فيـه الحاليــة أيضـًا فيكــون بمعنـى 

��Â��Á��À��������¿���¾��½��¼��»��º��¹������ �̧�¶��µ������� �́�³l 
فجـــــاءت  ١

  .٢.الحال في موضع المصدر السابق ذكره

ر وجــه مطــرد هــو وبــذلك نــرى أن مــا جعــل اللفــظ فــي هــذا التركيــب يحتمــل غيــ
   .العالقة النحوية المعقدة بين المفردات

وربما كان الموقع الذي يشـغله تركيـب مـا فـي العبـارة يصـلح لغيـر معنـى نحـوي 
قــام القــوم مــا : بســبب الغمــوض الــذي تســبّبه العالقــة النحويــة المعقــدة، مــن ذلــك قــولهم

طـرد وقوعـه هـذا وصـلتها غيـر وجـه ي" مـا " يصلح في المصدر المؤول من . خال زيداً 
" الموقع، وفيه رائحة المعنى النحوي الذي في المصدر المؤول، لـذلك يجـوز أن تكـون 

، ويصــلح أيضــًا  وصــلتها فــي موضــع الحــال، والمعنــى قــام القــوم خــالين عــن زيــد" مــا 
كمـا يصـلح أن يكـون  ، قام القوم وقت خلوهم عن زيـد: معنى الظرفية الزمنية، والتقدير

                                                           

  .١١فصلت  ١
  .٦/١٣٦المغني ٢



٢٠٤ 

 

فهذه المعاني جمعيًا ليست بالغريبـة  .١ثناء، أي قام القوم غير  زيد المعنى على االست
  .وصلتها" ما "في مثل هذا التركيب عن 

وهكــذا يتبــين لنــا ممــا تقــدم أن طبيعــة اللغــة تجعــل أحيانــًا العالقــة النحويــة بــين 
المفردات معقدة، فيولد هذا األمر تعددًا في معاني بعض العناصر النحويـة مـن خـالل 

الموقــع الــذي يشــغله لفــظ مــا لغيــر وجــه ، ممــا دفــع بعــض النحــاة بــل أغلــبهم  صــالحية
إلى محاولة التمييـز بـين تلـك الوظـائف النحويـة مؤكـدين علـى ذلـك فـي تعـريفهم الحـال 
والنعــت وغيرهمــا مــن الوظــائف النحويــة ورغــم ذلــك فــإن بعــض النمــاذج اللغويــة أجــاز 

وتقــارب بعــض الوظــائف النحويــة فيهــا النحــاة أن تعــرب علــى أكثــر مــن وجــه لتــداخل 
ـــاج مباشـــر لتـــداخل  ـــة نت ـــك الحال ـــة وهـــو فـــي تل وهـــو مـــا يعـــرف بتعـــدد األوجـــه اإلعرابي

  :الوظائف النحوية وتقارب دالالتها، وتفصيل ذلك حسب الوظائف فيما يأتي

سـرت : "من ذلـك قـولهم:  المصدرية والظرفية والحالية تداخل الدالالت النحوية بينأـ 
فتعــدد اإلعــراب  .٥طــويال  ٤أو ســرته  ،٣أو زمنــا طــويال ، ٢يرا طــويال ســ: أي" طــويال 

  .٦أو الظرفية أو الحالية  إنما مرده الحتمال المصدرية" طويال " في كلمة 

  . ٧ �m��×��Ö��Õ��Ô���Ól :ومنه قوله تعالى  

  :أربعة أوجه   �m��Ölفقد جاء في نصب كلمة 

  .مكانا غير بعيد ، أو زمنا غير بعيد: ير على الظرفية ؛والتقد نصبال : الوجه األول

                                                           

  .المصدر نفسه. ١
 .على المصدرية ٢
 .على الظرفية ٣
 .يعود إلى السير المفهوم من الفعل" سرته " الضمير في  ٤
  .على الحالية ٥
 .٦/١٣٥المغني  ٦
  .٣١: ق  ٧



٢٠٥ 

 

  .أن تكون منصوبة على المصدرية ، والتقدير إزالفا غير بعيد:  الوجه الثاني

 -أي اإلزالف  -أزلفتــه الجنــة : أن تكــون منصــوبة علــى الحاليــة والتقــدير :  الوجــه الثالــث
  . في حالة كونه غير بعيد

: وذلــك علــى حــذف الموصــوف والتقــدير  أن تكــون منصــوبة علــى النعــت :  الوجــه الرابــع
  .١إزالفا غير بعيد

  :ب ـ تداخل الدالالت النحوية بين الحال والمفعول به 

���m: ومن ذلك قوله تعالى  �̂�]���[���Z��Y������Xl٢.  

معطوفـة ) أمواتـا(، و) كفاتـا(أن تكون مفعوال بـه للمصـدر  للفراء:  الوجه األول
. ة لألحيـــاء علـــى ظهرهـــا ، ولألمـــوات فـــي بطنهـــاأن األرض جامعـــ: والمعنـــى . عليهـــا

  . ألم نجعل األرض جامعة األحياء واألموات من الناس: وكأن تقدير الكالم 

أن األرض : أن تكـون حـاال مـن األرض ، والمعنـى علـى ذلـك :  الوجه الثاني
  . ٣كفاتا، أي جامعة ، فيها أقطار حية ، وأقطار ميتة مجدبة

أن تكــون مفعــوال بــه لفعــل محــذوف ) أحيــاءً (فــي  اوجهــا ثالثــ وأجــاز الزمخشــري
ألـــــم نجعـــــل األرض كفاتـــــا ، تكفـــــت األحيـــــاء : ، والتقـــــدير) كفاتـــــا(دل عليـــــه المصـــــدر 

مفعـــوال بـــه ، فـــاألولى أن ) أحيـــاءً (وهـــذا تكلـــف ال داعـــي لـــه ، فـــإن كانـــت .٤ واألمـــوات
للعمـل تكون مفعوال به للمصدر المذكور، ال لفعل محذوف ؛ ألن المصدر هنا صـالح 

  .حيث جاء منونًا ، وهي إحدى الحاالت التي يعمل فيها المصدر

                                                           

  .٦/١٣٦المغني  ،٨/١٢٦، البحر  ٥/٦٠٢الكشاف : انظر  ١
  .٢٦،  ٢٥: المرسالت  ٢
 .٣/٢٢٤معاني القرآن ، الفراء ،  ٣
 .٦/٨٨تفسير الكشاف  ٤



٢٠٦ 

 

، ) جعــل(مفعــوال ثانيــا للفعــل ) أحيــاءً (أن تكــون : رابعــاوأضــاف العكبــري وجهــا 
ألـم نجعـل األرض أحيـاًء : حاال لألرض ، فيكون ترتيـب الكـالم ) كفاتا(على أن تكون 

١ جدبةوأمواتا ، أي بها أقطار حية منبتة ، وأخرى ميتة م
والمعنـى علـى هـذا التوجيـه . 

: علـــى الحـــال ، إذ إن معنـــاه أيضـــا أن األرض صـــنفان ) أحيـــاء(يشـــبه توجيـــه نصـــب 
  .أقطار حية ، وأخرى ميتة 

ــــه تعــــالى  ــــك قول ���m�����c��b���a:ومــــن ذل �̀�_�� �̂��]��\��[lأورد  ٢
  : وجهين إعرابيين   �m��_l القرطبي في إعراب كلمة

) الـِذينَ (علـى أنهـا بـدل مـن  -وهي قراءة الجمهـور   –الخفض :  الوجه األول
واألخفــــش ورجــــح  ٤ومكــــي ٣أو أنهــــا نعــــت قالــــه الفــــراء) علــــيهم (فــــي ) هــــم ( أو مــــن 

  .٥األخفش البدل

) الـذين (على أنها حال من  -وهي قراءة ابن كثير  –النصب :  الوجه الثاني
كأنـك  ٦الخليل نقلـه النحـاس أو أنها على االستثناء وهو قول) عليهم ( من ) هم ( أو 

  .٧)أعني (إال المغضوب عليهم ويجوز أن يكون منصوبا على تقدير : كأنك قلت 

الصـفة والبـدل، ولكنـه رجـح كونـه بـدال علـى : وجهين" غير"فاألخفش يجيز في 
ــــرِ "كونــــه صــــفة، مــــع أن ســــيبويه وأكثــــر النحــــاة والمفســــرين ذهبــــوا إلــــى أن  صــــفة " َغْي

                                                           

 .٣/٢٧٨إمالء ما من به الرحمن  ١
 .٧الفاتحة  ٢
 .١/٧،الفراء  معاني القرآن ٣
 .١/١٧٦مشكل إعراب القرآن ٤
  .١٦معاني القرآن لألخفش  ٥
  .١/١٧٦اب القرآن ، النحاس إعر  ٦
  .٥/٢٣٢تفسير القرطبي  ١/١٧٦مشكل إعراب القرآن٧



٢٠٧ 

 

هــو نفســه التعليــل " الــذين"نعتــا لـــ" غيــر"ذكــره األخفــش لوقــوع التعليــل الــذي و  .١"الــذين"لـــ
" الــذين"ألن " الــذين"وقعــت نعتــا لـــ" غيــر"الــذي قالــه الفــراء، وحكــاه عنــه ثعلــب، وهــو أن 

قريـب مـن " َغْيـِر الَمْغُضـوبِ "قريب مـن النكـرة ألنـه لـم ُيْقَصـْد بـه َقْصـُد قَـْوٍم بأعيـاِنِهْم، و
  .المعرفة ألنه تخصص باإلضافة

  : تداخل الدالالت النحوية بين الحال والمفعول له - جـ

�m���G��F��E��D��C��B��A :ومــــــن ذلــــــك قولــــــه تعــــــالى 

R��Q��P���O��N��M��L��K��J��I��H��l 
٢
.  

  :وجهان إعرابيان  m���Elورد في إعراب كلمة 

رجح ابن عطية أن تكون حاال :  الوجه  األول
٣
.  

، حكاه مكي بن أبي طالبأن تكون مفعوال ألجله :  الوجه الثاني
٤.  

، وال ) E(معطوفــة علــى ) تثبيتــا(ورجــح ابــن عطيــة التوجيــه األول ؛ ألن   
مفعــوال لــه ؛ ) ابتغــاء(أن تكــون مفعــوال لــه ، ولــذا اســتبعد أن تكــون ) تثبيتــا(يجــوز فــي 

وذلك ألن التثبيت لـيس هـو غـرض اإلنفـاق ، وٕانمـا التثبيـت هـو حـالهم حـين اإلنفـاق ، 
ولــو كانــت العبــارة تثبيتــا ألنفســهم ، . ســان بغــرض التثبيــت مــن عنــد نفســهفــال ينفــق اإلن

كـــذلك أن تكـــون مفعـــوال ) E(مفعـــوال ألجلـــه ، ولجـــاز فـــي  )تثبيتـــا(لصـــح أن تكـــون 

وهذا الترجيح يعتمد على الداللة اللغوية مع داللة الوظيفة النحوية. ألجله
٥
.  

                                                           

، إعراب  ١/٥٣معاني القرآن وٕاعرابه ٤/٤٢٣، المقتضب  ١/٧، معاني القرآن للفراء ٢/٣٣٣الكتاب : ينظر ١
  .١/١٤٨البحر المحيط ،  ١/٧٦، المحرر الوجيز ١/١٣مشكل إعراب القرآن ١٧٥، / ١القرآن للنحاس 

  .٢٦٥: لبقرة ا ٢
 .٢/٦٥المحرر الوجيز ،  ٣
 .٣٣٤،  ٤/٣٣٣تفسير القرطبي   ،١/١٤٠مشكل إعراب القرآن  ٤
 .٦٥/ ٢المحرر الوجيز،  ٥



٢٠٨ 

 

مفعـــوال لـــه ) تثبيتـــا(، وتكـــون  مفعـــول لـــه �mElورأى بعـــض النحـــاة أن 
، وكثيـرا مـا ) الـالم(بمعنـى ) مـن عنـد أنفسـهم(فـي جملـة ) ِمـن(أيضا ، وسوغ هذا بـأن 

أنهــــم أنفقــــوا البتغــــاء : تخــــرج الحــــروف عــــن معانيهــــا لمعــــان أخــــرى ، ويكــــون المعنــــى 

مرضاة اهللا ولتثبيت أنفسهم
١

  .  

: ى تبيينـا ؛ فيكـون المعنـ: بمعنـى ) تثبيتـا(وسوغ بعضـهم كونهـا مفعـوال لـه بـأن   

"وتبيينا من عند أنفسهم: "أنفقوا لتبيين إخالصهم ، ويؤيد هذا قراءة من قرأ 
٢
.  

ـــى أن   ـــه محـــذوف ، فـــإن كـــان ) تثبيتـــا(وذهـــب بعـــض النحـــاة إل مصـــدر مفعول
تثبيتـــــا لنوايـــــاهم : وٕان كـــــان المعنـــــى . تحصـــــيل الثـــــواب ؛ فهـــــو مفعـــــول لـــــه: المعنـــــى 

وعزائمهم ، فال تكون إال حاال
٣
.  

�m����Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��ºl :ى ومنه قوله تعال
٤   

  :وجهين إعرابيين �m���¿��¾l :أورد الزمخشري في قوله تعالى

  . خائفين وطامعين : أن يكونا حاال ، والتقدير :  الوجه األول

إرادة خــــــــوف وطمــــــــع أو : والتقــــــــدير ، أن يكونــــــــا  مفعــــــــوال ألجلــــــــه :  الوجــــــــه الثــــــــاني
  . ألجل الخوف والطمع

وهــو االنتصــاب علــى المصــدر؛ أي فتخــافون خوفــا :  ام وجهــا ثالثــاابــن هشــوأضــاف 

وتطمعون طمعا 
٥
.  

                                                           

 .١/١١٢إمالء ما من به الرحمن  ١
 .٤٩٧،  ١/٤٩٦تفسير الكشاف  ٢
 .٢/٣٢٣تفسير البحر المحيط  ٣
 .١٢الرعد  ٤
  .٦/١٣٧، المغني  ٣/٣٣٨،  ٢/٤٥٠الكشاف  ٥



٢٠٩ 

 

  : ومثله قول المتنبي 

َق الَهْجُر بيَن الَجْفِن والَوَسنِ     أبلى الَهوى أسفًا َيْوم النوى َبدني  ١ َوفر
  

ثـم اعتـرض بـذلك بـين الفاعـل والمفعـول بـه، أو إبـالء أسـف  ، والتقدير آسف أسفا 
٢

و ، أ

األسف ألجل
٣

.  

  :تداخل الدالالت النحوية بين الحال والنعت  - د

`����_�m~��}��|��{��z���y��x��w��v��u : ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى

��e��d��c��b��al  
٤
.  

  .�m��{l: طبي وجهين في إعراب كلمة أورد القر    

  ). u(في قوله ) هم(ال من الضمير أن تكون حا:  الوجه األول

جـزاهم جنـة : ونسـبه للفـراء ، أن تكـون نعتـا لمحـذوف والتقـدير :  الوجه الثـاني

متكئين فيها ، وهو من قبيل النعت السببي
٥.  

  

  

  
                                                           

نهاية األرب في فنون األدب ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ، دار الكتب العلمية من البسيط ،  ١
  . ١م ، ط ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤ -لبنان / بيروت  -
إبالء أسف وهو : وال يستقيم أن يكون مصدرا إال على تأويل  حذف مضاف كأنه قال :" قال ابن الحاجب  ٢

 .٣/١٢٩،١٣٠ب أمالي ابن الحاج" ضعيف 
  .٦/١٣٩المغني  ٣
  .١٣، ١٢: اإلنسان  ٤
 .٢١/٤٧٠تفسير القرطبي  ٥



٢١٠ 

 

  :تداخل الدالالت بين الحال والبدل  - ه

���m��²��±��° :ومــن ذلــك قولــه  تعــالى  �̄����®��¬��«��ª��©��¨

��Á�����À��¿��¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³

��Ä��Ã��Âl
١
. 

  :بين النحاة والمفسرين   �m�Àlكلمة ددت األوجه اإلعرابية لتع

، ) º(أن تكــــون بــــدال مــــن ذكــــره ابــــن عطيــــة و القرطبــــي :  الوجــــه األول
  ).¹(المنتصب على المفعولية لـ 

، واستحسـنه ابـن عطيـة و القرطبـي ) إلهـك(أن تكون حاال مـن  : الوجه الثاني

"نية لهلما فيه من بيان حال اإلله ، وٕاثبات الوحدا
٢

  

توطئـة للحـال ، أو ) إلها(أن تكون :  العكبري وأبو حيان توجيها ثالثاوأضاف   

٣ ما يسمى بالحال الموطئة
: ، وهو أن تأتي بالذات قبل الحـال توطئـة لهـا ، كمـا يقـال 

وصـــف للـــذات جـــيء بـــه ) رجـــل(، و) صـــالح(مـــررت بزيـــد رجـــال صـــالحا فالحـــال فـــي 
  . توطئة للحال 

منصـوبة علـى )  إلـه (أن تكـون :  رون توجيهـا رابعـاالزمخشـري وآخـوأضاف 

ختصــاصالا
٤

)  إلــه (، وال يقــع فــي النكــرات ، وهــو ُمعتــرض عليــه ؛ ألن االختصــاص

هنا نكرة
٥
.  

                                                           

  .١٣٣: البقرة  ١
 .١/٣٥٨،  المحرر الوجيز   ٢/٤١٢تفسير القرطبي ،  ٢
 .١/٥٧٤تفسير البحر المحيط . ١/٦٥إمالء ما من به الرحمن  ٣
، تحقيق عبد  ١/٢٦٥كتاب الكريم ، أبو السعود ، ، و تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا ال ١/٣٣٣تفسير الكشاف  ٤

 .الرياض ، بدون تاريخ –القادر أحمد عطا ، مكتبة الرياض الحديثة 
 . ٤/٧٤أوضح المسالك  ٥



٢١١ 

 

ولعــل الزمخشــري قصــد المــدح ؛ ألنــه ال يمتنــع فيــه أن يقــع فــي النكــرات ؛ وألن 
واحــــد كتابــــه تحــــت عنــــوان الزمخشــــري جمــــع بــــين المــــدح والتــــرحم واالختصــــاص فــــي 

  : ؛ فكأنهم عنده شيء واحد ، إضافًة إلى أنه ذكر هذا البيت ) االختصاص(

وشعثًا مراضيَع مثَل السعاليِ          َويأِوي إلى نسوٍة ُعطلِ 
١

  

منصوبة على االختصاص ، وقد وقعت نكرة ، مما يفيـد ) شعثا(على أن كلمة 

أن الزمخشري ربما يجيز في االختصاص وقوعه في النكرة
٢
.  

: واألرجـــح أن تكـــون حــــاال موطئـــة أو بـــدال ؛ ألن الوصــــف المقصـــود مـــن العبــــارة 
وكأنهم خشوا . وصف إلهه ، وٕاله آبائه ، بأنه واحد ، وليس المقصود وصف إلههم بأنه إله

، خشـــي أن يظـــن الســـامع أنهـــم آلهـــة ) ��º«��¼��(لمـــا تكـــرر لفـــظ إلـــه فـــي قولـــه 
   .إلها واحدامتعددة ، فأوضحوا بأنه 

����]�mZ :تعالى  ه ما ورد في قولهومثل �̀�_�� �̂�]�����\l 
٣.  

ولـــذا فقـــد تعـــددت األوجـــه اإلعرابيـــة   ،٤ والبـــاقون بـــالرفع�m_lفقـــد قـــرأ حفـــص بنصـــب  

  . �m_l  لكلمة

  .  ٥ " على الحال من الضمير المستكن في لظى :  الوجه األول         

النصب على الذم :  الوجه الثاني        
٦ .  

                                                           

، دار الكتب المصرية ، الطبعة الثانية  ٢/١٨٤ليين ذانظر ديوان اله. أبي عائذ الهذليمن المتقارب ، قائله أمية بن  ١
  ر عوج مراضيع مثل السعالي  له نسوة عاطالت الصدو  : على هذا النحو جاء ولكنه . م١٩٩٥
 . ٤١٦،  ورصف المباني ص  ١/٣٧٠ل ، وشرح المفص ١/٤١٧، وخزانة األدب  ١/٣٢٢أمالي ابن الحاجب   :انظر

 .٤٧:  ٤٥المفصل ص : انظر  ٢
 . ١٦، ١٥: المعارج  ٣
  . ٣٩٠/  ٢: ، والنشر  ١٧٤: ، والتيسير  ٣٥٠: التبصرة   ٤
  . ١٦٦: ، غيث النفع  ٣٣٥/  ٢: ، الكشف  ٣٣٤/  ٨: البحر المحيط  ٥
  . ٣٨٣/  ٤: ، والسراج المنير ٣٣٤/  ٨:  ، والبحر المحيط  ١٦٨/  ١٨: تفسير  القرطبي   ٦



٢١٢ 

 

  .١ أعنيها نزاعةً : معنى، والأضافه مكي، وهو النصب على إضمار فعل:  الثالثالوجه 

كال إنها لظى ، إنها نزاعٌة للشوى: النصب على التكرير كأنه قال :  الوجه الرابع
٢

 .   
إمـا خبـر إن ، : " قراءة البـاقين بـالرفع فقـد وجههـا الصفاقسـي بقولـه  : الوجه الخامس

خبــر ، ونزاعــة خبــر آخــر ، أو خبــر مبتــدأ محــذوف  ولظــى بــدل مــن اســمها ، أو لظــى

 "أي هي نزاعة 
٣ .  

: كأنــه قــال )  [(بــدًال مــن  "نزاعــة"و) إن ( خبــر )[(ون أن تكــ : الوجــه الســادس

إنها نزاعة للشوى
٤
.   

 "نزاعـة"مبتـدأ ، و ) [(ضـمير القصـة و) إنهـا ( أن تكون الهاء فـي :  بعساالوجه ال
أن : والمعنــى  )إن(بتــدأ والخبـر فــي موضــع رفــع خبــر خبـره ، والجملــة االســمية مــن الم

  . القصة والخبر للظًى نزاعٌة للشوى
  :تداخل الدالالت النحوية بين النعت والبدل  - و

�m���å��ä��ã��â��á��à��ß���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù:  ومن ذلك قوله تعالى

��æl
٥
.  

  : على النحو التالي  �m���àl لموقع  تعددت األوجه اإلعرابية

) أواب(أن يكــون نعتــا لكلمـة :  لوجـه األولا
٦

، المخفوضــة باإلضـافة فــي قولــه 
  ).لكل أواب حفيظ: (تعالى 

                                                           

  ٣٣٦/ ٢: الكشف   ١
  ٩٥/  ١٥‘ ، والمحرر الوجيز  ٣٣٦/  ٢: ، والكشف  ٧٢٤: حجة القراءات  ٢
   ١٦٦: غيث النفع   ٣
   ٧٢٣:، وحجة القراءات  ٢/٥٠٨:، ومعاني القرآن ، األخفش  ٣/١٨٥: معاني القرآن ، الفراء   ٤
  .٣٣,٣٢: ق  ٥
 .  ٣/٧٩معاني القرآن ، الفراء  ٦



٢١٣ 

 

  .في اآلية السابقة) كل(أن تكون بدال من :  الوجه الثاني 

أن تكون في محل رفع على االستئناف:  الوجه الثالث
١
.  

ي ذهب العكبري إلى أنها خبر والتقدير وهم من خش:  الوجه الرابع
٢

 .  

نــه فــي محــل رفــع أإلــى ذهــب الفــراء وابــن عطيــة والقرطبــي :  الوجــه الخــامس

  . ٣مبتدأ والخبر ادخلوها

ولـيس " أواب " بدل من ) من(بعض المفسرين إلى أن  ذهب:  الوجه السادس
  .كما رأى القرطبي) كل(من 

ال ينعـت بهـا، ) َمنْ (واعترض أبو حيان والزمخشري على توجيه النعت ؛ ألن  
مؤنثه ، ومثناه ، وجمعه: أخواته و " الذي "ما ينعت بـ وٕان

٤

.                      

  :٥ �mI��H��G��Fl: قوله تعالى : ومن ذلك أيضا 

  :  يعلى النحو التال �mHlتعددت األوجه اإلعرابية عند السمين الحلبي في كلمة 

  .الجر على النعت هللا، أو البدل منه:  الوجه األول

  أحمُد، أو على القطع عن التبعية، أو النداء  : فعل محذوف تقديرهلالنصب :  الوجه الثاني

 هو رب : وقرئ مرفوعًا على القطع من التبعية بتقدير :  الوجه الثالث
٦ .  

                                                           

  .١٩/٤٥٥تفسير القرطبي ،  ١
  .٢/٢٤٢إمالء ما من به الرحمن   ٢
 .١٩/٤٥٥طبي تفسير القر  ،  ٨/٥٢، المحرر الوجيز  ٣/٧٩معاني القرآن ، الفراء ،  ٣
  .٥/٦٠٢، وتفسير الكشاف  ١١٢٧،  ٨/١٢٦تفسير البحر المحيط  ٤

  .٢: الفاتحة ٥
  .٦٨ -٦٧/ ١الدر المصون  ٦



٢١٤ 

 

بالنصــب علــى المــدح، وهــي فصــيحة لــوال خفــض  "رب العــالمين"وقــرأ زيــد بــن علــي وطائفــة 
زي حكى في قراءة زيد بن علـي علـى أنـه الصفات بعدها، وضعفت إذ ذاك، على أن األهوا

بنصـب الثالثـة فـال ضـعف فـي ذلـك، وٕانمـا تضـعف قـراءة " رب العالمين الرحمَن الرحيمَ "قرأ 

  .١ وخفض الصفات بعدها؛ ألنهم نصوا أنه ال إتباع بعد القطع في النعوت) ربّ (نصب 

��_���m  :ومــن ذلــك أيضــا قولــه تعــالى  �̂�]��\��[��Z��Y���X��W��V��U

`a������e��d���c��bl ٢.  

  :ثالثة أوجه إعرابية  "رب، الرحمن "  في كلمتي  أبو حيانأورد 

الجر على "وقال أبو حيان ،  ٣ بخفضهما ، ومن خفض جعلهما نعتًا أو بدالً :  الوجه األول

  .٤" البدل من ربك، والرحمن صفة أو بدل من رب أو عطف بيان

  .نيخفض األول ورفع الثا  :الوجه الثاني 

،  والثـاني نعـت لـه أو االبتـداء ) هـو(األول باالبتـداء أو بإضـمار : رفعهما:  الوجه الثالث 

  .�ma����e��d���c��bl: وخبره 

  

  

  

  

  
                                                           

  . ١/١٣١البحر المحيط ،  ١
  .٣٧، ٣٦: النبأ ٢
  .٥/٤٢٨: ، والمحرر الوجيز٥/١٣٦: إعراب القرآن للزجاج  ٣
  .٨/٤٠٧: البحر المحيط  ٤



٢١٥ 

 

  المبحث السادس
  تعدد المرجعيات

تحتــوي بعــض النصــوص وخاصــة الطويــل منهــا علــى تركيــب أو أكثــر  تختلــف 
ا جــزء مــن هــذا التركيــب ، كالضــمائر األفهــام فيــه ؛ لتعــدد المرجعيــات التــي يرجــع إليهــ

  . إلخ... والمعطوفات ، والنعوت 

فقد نجد ضميرا يصلح أن يعود على أكثر من مرجـع فـي التراكيـب التـي سـبقته 
وهــذا التعــدد  ، ، وكــذلك قــد نجــد معطوفــا يصــلح أن يعطــف علــى أكثــر مــن لفــظ متقــدم

؛ ممـا قـد يترتـب عليـه في المرجعيات يؤدي إلى تعدد في الداللـة المفهومـة مـن الـنص 
تعــدد فــي األوجــه اإلعرابيــة لجــزء مــن أجــزاء التركيــب ، وقــد يكــون هــذا الجــزء المتــأثر 

  :إعرابيا هو اللفظ الذي تعددت مرجعياته ، أو غيره ،  وتفصيل ذلك فيما يأتي

  :تعدد مرجعية الضمير  -أ 

رجعيــة هــذا بعــض التراكيــب التــي تحتــوي علــى ضــمير، بــارزا كــان أو مســتترا ، تتعــدد م
الضــمير ،  أو مــا يصــلح أن يعــود إليــه مــن ألفــاظ تقــدمت علــى هــذا التركيــب وهــو مــا 

وجــود عناصــر لغويــة ال تكتفــي بــذاتها مــن : "يســميه العلمــاء باإلحالــة ، و يقصــد بهــا 
حيث التأويل و إّنما تحيل إلى عنصر آخر، لذا تسـّمى عناصـر محيلـة مثـل الضـمائر 

 " إلخ ...الموصولة و أسماء اإلشارة و األسماء 
١
 .  

ويمكن القول إّن اإلحالة هـي عالقـة بـين عنصـر لغـوي وآخـر لغـوي أو خـارجي بحيـث 
يتوقف تفسير األول على الثاني؛ ولذا فإن فهم العناصر اإلحاليـة التـي يتضـمنها نـص 

وتتحقق اإلحالـة . المخاطب في مكان آخر داخل النص أو خارجهما يقتضي أن يبحث 
  .ضمائر بأنواعها، وأسماء اإلشارة، والمقارنة و الموصوالت في العربية بال

                                                           

  ٢٠٠٦،  ٢ ط ، المغرب البيضاء الدار ، العربي الثقافي المركز ، طابيخ محمد ، ١٦، صالنص لسانيات ١



٢١٦ 

 

وُيقصــد باإلحالــة  ،) النصــية(واإلحالــة الداخليــة  و يفــّرق البــاحثون بــين اإلحالــة الخارجيــة
الخارجيــــــة ذلـــــــك النــــــوع الـــــــذي يوّجـــــــه المخاطــــــب إلـــــــى شـــــــيء أو شــــــخص فـــــــي العـــــــالم 

اق المقام حيث ُتسهم في خلق النص باعتبارها تربط اللغة بسي.الخارجي
١
.  

أّمــا اإلحالــة الداخليــة فتســتخدم لتــدل علــى ذلــك النــوع الــذي يحــال فيــه المخاطــب علــى  
الـذي ورد فـي " هـذا"ويمكن التمثيل للنوع األول باسـم اإلشـارة . عنصر لغوي داخل النص

 �m��s��r��q��p��o���n��m��l��kl  :قوله تعالى 
وأشير بـه  ٢

هـــة، وهـــذا النـــوع مـــن اإلحالـــة ال يمـــنح الـــنص ســـمة إلـــى كبيـــر األصـــنام، التـــي جعلوهـــا آل
فـــي الســـياق بـــل يقتضـــي النظـــر خـــارج الـــنص  التماســـك ؛ ألّنـــه ال يـــربط عنصـــرين معـــا 

  . القرآني نفسه لتحديد الُمحال إليه 

: فـــي قولـــه تعـــالى" هـــم"وأّمـــا النـــوع الثـــاني فـــيمكن التمثيـــل لـــه مـــن اآليـــة نفســـها بالضـــمير 
�m��g���f��e��d : هة التـي وردت قبـل ذلـك فـي قولـهالذي يحيل على اآلل" كبيرهم"

����i��hl 
٣.  

فاإلحالة النصية ترّكز علـى العالقـات اللغويـة فـي الـنص ذاتـه و قـد تكـون بـين ضـمير و 

...كلمــة أو بــين كلمــة و كلمــة أو عبــارة و كلمــة 
٤
:  )قبليــة : (   تنقســم إلــى قســمين  و 

تعـــود علـــى عنصـــٍر إشـــارّي مـــذكور  ) :بعديـــة ( تعـــود علـــى مفســـر ســـبق الـــتلفظ بـــه و 

بعدها في النص 
٥
.  

فهـذا التعـدد فــي مرجعيـة الضــمير يـؤدي فـي بعــض األحيـان إلــى تعـدد األوجــه  

                                                           

 ..١٧السابق  ١
 .٦٣األنبياء ٢
 .٦٢األنبياء  ٣
، دراسة تطبيقية على السور المكية ، صبحي إبراهيم الفقي ،  ١/١علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق ، ٤

 .ت . د ، دار قباء القاهرة 
  .محمد خطابي ، ١٧، ص النص لسانيات ٥



٢١٧ 

 

اإلعرابيــة فــي موقــع الضــمير ، أو مــا يتصــل بــه مــن كلمــات ؛ تبعــا لكــل داللــة مترتبــة 
  . على كل مرجعية محتملة للضمير

�m�V��U��T��S��R��Q���X���W : ومن ذلك قوله تعـالى
��d����c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z���Y

f���e����l 
١
.  

  :عدة أوجه نحوية "  f" في كلمة  وردت

االبتـداء ، وهـذا المرتفـع علـى ) n(أن تكـون بـدال مـن الضـمير :  الوجه األول

كناية عن اإلخراج) n(على أن 
٢ .  

ــــ :  الوجـــه الثـــاني ال ، ويكـــون الضـــمير هنـــا فصـــ )��d(أن تكـــون خبـــرا ل
٣

 ،

٤ وضعف القرطبي هذا الوجه
.  

) f(ضــــمير الشــــأن ويكــــون ) n(أن يكــــون الضــــمير :  الوجــــه الثالــــث

مبتـدأ ثانيـا ، وٕاخـراجهم نائـب فاعـل ) محـرم(، أو يكون ) ��d(وخبره  مبتدأ ثانيا مؤخرا

وهو ساد مسد الخبر) ��d(السم المفعول 
٥

 .  

، وذلـك ) ��d(را لــ خبـ)  إخـراجهم(أن تكـون:   ابن عطية وجها رابعا وأضاف
  . ، ُأظهر وُقدم ) ��d(الضمير المستكن في ) n(أن  على

                                                           

 .٨٥: البقرة  ١
  .٥١، ١/٥٠انظر معاني القرآن ، الفراء ،  ٢
 .المصدر السابق ٣
أبو حيان ،  وافقهمكي بن أبي طالب ، والعكبري ، و : االعتراض على أن تكون هو فصال ، كل من  سبقه في ٤

، وتفسير البحر  ١/٢٤٥، وٕاعراب القرآن ، النحاس ،   ٦١،  ١/٦٠انظر مشكل إعراب القرآن . والنحاس
 .١/٤٩، وٕامالء ما من به الرحمن  ١/٤٦٠المحيط 

 .٢/٢٤١تفسير القرطبي  ٥



٢١٨ 

 

فصـال ، وضـعفه القرطبـي  ، ) n(أما الوجه الثاني ، وفيـه أن يكـون الضـمير 
وهو أن البصريين يشترطون فـي ضـمير  الفصـل . ولكنه لم يذكر سببا لهذا التضعيف

لخبــر ، فتين ، همــا المبتــدأ وا،  منهــا أن يتوســط الضــمير بــين اســمين معــر  عــدة شــروط
  .، ليس معرفة وال مشبها المعرفة ) ��d(والخبر في هذه اآلية 

،  ال البصــــرة فــــي كــــون ةنحــــاة الكوفــــ والوجــــه الثالــــث عنــــد القرطبــــي يتفــــق مــــع
نائـب فاعـل ؛ ألن ضـمير الشـأن يجـب تفسـيره بجملـة مصـرح بجزئيهـا عنـد ) إخـراجهم(

ســـــر جملـــــة ، أو مفـــــردا يرفـــــع اســـــما ، كاســـــم البصـــــريين ، وعنـــــد الكـــــوفيين يكـــــون المف

الفاعل
١

  .، وهو منطبق هنا

ي لتقـــديم الضـــمير المســـتكن فـــي أمـــا الوجـــه الرابـــع فيعتـــرض عليـــه بأنـــه ال داعـــ
)��d ( وألن ،)��d (ســتخلو حينئــذ مــن الضــمير ، وهــذا ال يجــوز بصــريا وال كوفيـــا .

، وال يصـــح أن  حينئـــذ ال يعـــرف إعرابـــه ، فـــال يصـــح أن يكـــون مبتـــدأ) n(والضـــمير 
ال يصـح أن تكـون مبتـدأ ؛ ) ��d(ذ ال يجـوز تقدمـه ، وأيضـا أن يكون نائـب فاعـل ؛ إ

إذ هي نكرة ، وال مسوغ لالبتداء بها
٢

 .  

����m������d��c��b��a:ومـــــن ذلـــــك أيضـــــا قولـــــه تعـــــالى �̀�_��^
ef��s��r��q��p���o��n��m��l��k����j��i��h��gt����w��v��u

����xl  ٣
.  

حسب االحتمـاالت القائمـة ) ��s��rt(المصدر المؤول  ي أوجها في إعرابلقرطبأورد ا
  .في مرجعية الضمير

                                                           

، تحقيق محمد عبد القادر عطا  ١/١٥٩، وشرح التسهيل ، ابن مالك ،   ١/٤٦٠،٤٦١تفسير البحر المحيط  ١
م ، ومغني ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢لبنان ، الطبعة األولى ،  –بيروت  –و طارق فتحي السيد ، دار الكتب العلمية 

 .٥/٥٤٠اللبيب 
 .١/٤٦٠،٤٦١تفسير البحر المحيط  ٢
  .٩٦ :البقرة  ٣



٢١٩ 

 

يعـود علـى ) هـو(، وهـذا علـى أن ) مزحزحـه(أن يكون فاعال لــ :  الوجه األول
ـــه تعـــالى ) أحـــد( ـــود أحـــدهم:"فـــي قول ومـــا أحـــد بمزحزحـــه تعميـــُره عـــن : ، والمعنـــى " ي

  .العذاب

، ولـــم يوضـــح  )التعميـــر(علـــى  العائـــد، ) n( مـــن أن يكـــون بـــدال:  الوجـــه الثـــاني
، ) s��rt(القرطبي أي تعمير يقصد هل التعميـر المفهـوم مـن المصـدر المـؤول التـالي لـه 

واألصح أنه المصـدر المـؤول السـابق علـى ) لو يعمر(أم من المصدر المؤول السابق عليه 
علـى هـذين التـوجيهين و .حتـى ال يعـود الضـمير علـى متـأخر لفظـا ورتبـة) ��j��i(الضمير 

  .خبر المبتدأ ) بمزحزحه(يكون شبه الجملة 

خبرا مقدما ) بمزحزحه(ضمير الشأن ، ويكون ) n(ونسبه البن عطية : الوجه الثالث     
  .١، وذكر أنه غير جائز نحويا ، وٕان كان الفارسي قد أجازه امبتدأ مؤخر ) أن يعمر(، و

ر الفصـــــل ، وهـــــذا قـــــول يأي ضـــــمقـــــد تكـــــون عمـــــادا ، ) n(أن :  الوجـــــه الرابـــــع

خبـــرا مقـــدما وٕان لـــم ) بمزحزحـــه(مبتـــدأ مـــؤخرا و ) ��s��rt(ويكـــون علـــى ذلـــك . ٢الكـــوفيين
  .٣يصرح القرطبي بهذا اإلعراب واكتفى بذكر أنه يكون ضمير الفصل

والوجهان الثالث والرابع ضعيفان نحويـا ، أمـا كونـه ضـمير فصـل ؛ فـال يجـوز عنـد 
أما كونه ضمير . وسطه بين اسمين معرفين ، هما المبتدأ و الخبرالبصريين ؛ الشتراطهم ت

الشأن ؛ فيعترض عليه أن الجملة المفسرة له يشترط فيها أن تكون سالمة من حـرف الجـر، 
  .٤لم تسلم من حرف الجر) ��s��r��q��p���ot(والجملة هنا 

  

                                                           

  .١/٢٩١المحرر الوجيز   ١

  .١/٥١معاني القرآن  ، الفراء ،  ٢

  . ٢/٢٦١تفسير القرطبي ،  ٣

ن به ، وٕامالء ما م ١/٦٣انظر مشكل إعراب القرآن . أورد هذا االعتراض كل من مكي و العكبري وأبو حيان ٤
  ..٤٨٣، ١/٤٨٢، وتفسير البحر المحيط  ٥٤،  ١/٥٣الرحمن 



٢٢٠ 

 

  :تعدد مرجعية العطف  -ب 

العطـف ، وقـد يـؤدي هـذا أيضـا  فكما تتعدد مرجعيات الضمير تتعدد مرجعيات
  .إلى تعدد في األوجه اإلعرابية للكلمة المعطوفة

�m���Ë��Ê�����É��È��Ç�����Å��Ä��Ã���Â :ومـــن ذلـــك  قولـــه تعـــالى  

Ï��Î��Í���ÌÐ��Ò��ÑÓ����Ú����Ù���Ø��×��Ö����Õ��Ô

Ý����Ü��Ûl١.  

ا حســب القــراءات الــواردة فيهــ) ��Ñ(أورد القرطبــي أوجهــا فــي إعــراب كلمــة 
  :وتبعا لمرجعية العطف فيها 

   .) Ã(أن تكون مرفوعة عطفا على :  الوجه األول

  . أعني المقيمين: أن تكون منصوبة على المدح والتقدير :  الوجه الثاني

أي ومـن قبـل المقيمـين " قبـل " أن تكون مخفوضة عطفـا علـى :  الوجه الثالث
  .فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه  ،

، أو ) ��Ê�����É(فـــي قولـــه ) مـــا(أن تكـــون مخفوضـــة عطفـــا علـــى :  رابـــعالوجـــه ال
ومــا أنـزل إلــى المقيمـين ، أو عطفــا : ، والمعنـى ) Ë��Ê(عطفـا علـى الكــاف فـي قولــه 

أو .  ومـــا أنـــزل مـــن قبـــل المقيمـــين: ، والمعنـــى ) Ï��Î��Í���Ì(علـــى الكـــاف فـــي قولـــه 

والراسـخون : ، والمعنـى ) ���Å��Ä��Ã�Æ(في قولـه ) هم(تكون عطفا على الضمير 

في العلم من المقيمين
٢
.  

. وقد أورد القرطبـي بعـض االعتراضـات علـى هـذه األوجـه التـي نقلهـا عـن سـابقيه
فــأورد اعتراضــا علــى وجــه النصــب علــى المــدح  بأنــه قــد وقــع قبــل تمــام الخبــر ، فخبــر 

                                                           

  .١٦٢: النساء  ١

 .٧/٢١٧تفسير القرطبي  ٢



٢٢١ 

 

)Ã ( فـــي قولـــه)Ú ( فـــال يجـــوز أن يقـــع المـــدح قبـــل مجـــيء الخبـــر وقـــد رجـــح ،
ويمكـن علـى هـذا الوجـه أن يكـون  طبي هذا الوجه رغم ما أورده من اعتـراض عليـه ،القر 

ألن المـدح ال يكـون إال "  Ú "وال يكـون خبـره  " �È"قوله تعالى " �Ã  "خبر 
  .بعد تمام الجملة 

، ونســبه لألخفــش ؛ لعــدم ) مــا(كمــا أورد القرطبــي اعتراضــا علــى الخفــض عطفــا علــى  
أنهـم يؤمنـون : ية ؛ ألن المعنى المترتب على هذا العطف هو استقامة ذلك مع داللة اآل

كمــا أورد اعتراضــا علــى وجــه الخفــض كلــه بأنــه ال . بمــا أنــزل إليــك ويؤمنــون بــالمقيمين

يجوز عند البصريين ؛ ألنه عطف ظاهر على مضمر دون تكرار حرف الجر 
١
.  

~������¡��¢��£��¤��¥���m :ومــن ذلــك أيضــا قولــه تعــالى 

�� �̈��§��¦����®��¬��«��ª��©l 
٢
.  

ـــه تعـــالى الزجـــاجأورد  إعـــرابيين حســـب  وجهـــين��m¦��¥l:فـــي قول
  :القراءات الواردة فيها 

وهـو قـراءة الجمهـور النصـب:  الوجه األول
٣

)أن (عطفـا علـى اسـم
٤
، والـى مثـل  

هذا التوجيه ذهب طائفة من العلماء
٥

 .  

  

                                                           

 .٧/٢١٧تفسير القرطبي  ١
  . ٤٥:  المائدة ٢
  .٢٤٤: السبعة في القراءات٣
 .٢/١٧٩:  معاني القرآن وٕاعرابه ٤
، إعـــراب ٢/١٧٩:  ي القـــرآن وٕاعرابـــه، معـــان١/٢٥٩: ، معـــاني القـــرآن لألخفـــش١/٣١٠:  معـــاني القـــرآن للفـــراء٥

  .٣/٤٩٥: ، البحر المحيط ١/٢٢٧: ، مشكل إعراب القرآن١/٤٩٩: القرآن للنحاس



٢٢٢ 

 

وهــي قــراءة الكســائي ؛ الرفــع:  الوجــه الثــاني
ــ،  ١ ه الزجــاج هــذه القــراءة وقــد وج

  :ثالثة توجيهات 

الرفـــع علـــى االبتـــداء : األول
٢

، �m��¦��¥l: يكـــون قولـــه تعـــالى: ، أي
ومــا بعــدها جملــة مســتأنفة مقطوعــة عمــا قبلهــا، ويكــون الجــار والمجــرور خبــرًا لهــا، وقــد 

ويعضد هذا القول ما ذهب إليه األخفش من أن الرفع في قوله . عطف جمًال على جملة

ـــى االبتـــداء �والجـــروُح قصـــاٌص �: تعـــالى ٣ عل
ـــة  ـــا حـــرف عطـــف جمل ، وعليـــه فـــالواو هن
علــى جملــة فعليــة، كمــا تعطــف مفــردًا علــى مفــرد، وال تكــون تلــك الجمــل مندرجــة تحــت 

من حيث اللفظ، وال من حيث التشريك في المعنـى، بـل اسـتئناف إيجـاب، وابتـداء ) كتبنا(
، وعــده  قه فــي اإلشــارة إليــه طائفــة مــن النحــاةتشــريع، وبيــان حكــم جديــد، وهــو توجيــه ســب

  .بعض المعاصرين وجها مقبوًال لكونه يخلو من التكلف في التأويل

قلنا لهم النفُس بالنفس: ألن معنى كتبنا عليهم : العطف على المعنى : الثاني    
٤
.  

كـون وال يجـوز أن ي: " بيد أّنه وجه ال يخلو مـن َضـْعف فقـد ضـعفه العكبـري بقولـه    
، وتبعـه "وما عملت فيه؛ ألنهـا وماعملـت فيـه فـي موضـع نصـب " أن " معطوفًا على 

في هذا القول أبو حيان 
٥
.  

العطــف علــى الضــمير:  الثالــث
٦
والمجــرورات علــى هــذا أحــوال " الــنفس: "فــي قولــه  

وجـــاز العطـــف مـــن غيـــر توكيـــد، كقولـــه مبينـــة للمعنـــى؛ الن المرفـــوع علـــى هـــذا فاعـــل للجـــار،
  .١ �َما َأْشَرْكَنا َوال آَباُؤَنا : �تعالى

                                                           

  .٣٢٩: ، والمستنير في القراءات العشر٢٤٤:السبعة في القراءات  ١
 .٢/١٧٩: معاني القرآن وٕاعرابه ٢
  .١/٢٥٦: معاني القرآن لألخفش٣
  .٢/١٧٩: معاني القرآن وٕاعرابه ٤
  .٣/٤٩٥: البحر المحيط ٥
 .٢/١٧٩: معاني القرآن وٕاعرابه ٦



٢٢٣ 

 

إن الـــنفس : ، والتقـــدير)الـــنفس(معطوفـــة علـــى المضـــمر فـــي ) والعـــين( أي أن تكـــون

مأخوذة هي بالنفس
٢
.  

العطـف علـى الضـمير ومما تجدر اإلشارة إليه أن النحاة البصريين ال يجيـزون مثـل هـذا 
ده قول األعلم الشنتمري مـن المرفوع المتصل من غير توكيد بضمير منفصل، ولعل ما يؤك

)استقبح العطف على المضمر المرفوع حتى يؤّكد: (أن سيبويه
٣
.  

وقد أورد القرطبي هذه األوجه نفسها ولم يرجح بينها
٤
.  

والذي يتبين بعد هذا العرض أن أرجح الوجوه في قراءة الرفع هـو الوجـه األول؛ 
عـة عمـا قبلهـا، يـزاد جملة مستأنفة مقطو  ��m��¦��¥lلما بينته من أن جملة

  .على هذا عدم الحاجة إلى التقدير والتأويل

وبعــد كــل مــا مــر ذكــره يمكــن القــول إن قــراءة الرفــع قــراءة ســبعية متــواترة
٥

، لهــا 
  متبعة، وجه مقبول ومشهور من الناحية النحوية، فال يمكن ردها؛ الن القراءة سنة 

  

  
                                                                                                                                                                      

  .١٤٨/ سورة األنعام ١
  .٢/١٧٩: معاني القرآن وٕاعرابه: ، وينظر١/٤٩٩: إعراب القرآن للنحاس٢
، النكــت فــي تفســير كتــاب ســيبويه ، أبــو الحجــاج يوســف بــن ١٦١، ١/٦٦٧: النكــت فــي تفســير كتــاب ســيبويه ٣

، منشـورات معهـد المخطوطــات ١/زهيــر عبـد المحسـن ســلطان ، ط: مري ، تحقيـقسـليمان المعـروف بــاألعلم الشـنت
ظاهرة المنع فـي النحـو العربـي،  ٧. ٢٠٣: ظاهرة المنع في النحو العربي.  م١٩٨٧-هـ١٤٠٧العربية ، الكويت، 

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢الجامعة المستنصرية، -مازن عبد الرسول سلمان الزيدي، رسالة ماجستير، كلية التربية
 . ٨،  ٨/٧تفسير القرطبي  ٤
حمــــد بــــن موســــى المعــــروف بــــابن أالســــبعة فــــي القــــراءات، أبــــو بكــــر ٧٥، ٢٤٤:الســــبعة فــــي القــــراءات : ينظــــر ٥

القــراءات .  م١٩٨٠-هـــ١٤٠٠، القــاهرة، ٢/الــدكتور شــوقي ضــيف ، دار المعــارف،ط: هـــ ، تحقيــق٣٢٤مجاهــدت
، دار القلم ٣/، الدكتور عبد الهادي الفضلي، طاوتعريف ااريخالقراءات القرآنية ت ١١١. ٤٧: القرآنية تاريخا وتعريفا

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥لبنان،  -، بيروت



٢٢٤ 

 

فيلــزم قبولهــا والمصــير إليهــا
١

قــراءة النصــب تتــرجح علــى قــراءة الرفــع؛ ، إال أّن 
  .وذلك إلجماع القراء عليها، وموافقتها رسم المصحف

�m��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º: ومن ذلك أيضا قوله  تعالى

Í���Ì��Ë��Ê���É��È����ÇÎ�����Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï

�Ý���Ü��Û��Ú���ã��â�����á��à���ß��Þ���äl 
٢.  

  :وهما  ��m��à���ß��Þ��Ý���Ü��Û�l:وجهين لقراءة قوله تعالى العكبريأورد 

الجر في صـورة النصـب وهـي قـراءة الجمهـور فخرجهـا العكبـري :   الوجه األول      

) ذرة (و)  مثقــال (علــى العطـــف علــى لفـــظ
٣

المجـــرورتين، لكــن عالمـــة جرهمــا الفتحـــة 

لمنعهما من الصرف
٤

  ).تفضيلأفعل ال(لكونهما على. 

الفــراء واألخفــش والزجــاج : فــي هــذا التوجيــه عــدد مــن العلمــاء مــنهم العكبــريوقــد ســبق 

والنحاس ومكي  وتبعهم القرطبي
٥
.  

" مـن مثقـال " ، حمـًال علـى موضـع ٦فـي قـراءة حمـزة  الرفع : ا��
	 ا�����
٧

 ،
٧

زائــدة لتوكيــد المعنــى، ) مــن(، و)يعــزب(، وموضــع مثقــال رفــٌع مــن حيــث إنــه فاعــل لـــ
مـــا : ، ونظيـــر هـــذا قولنـــا"ومـــا يعـــزب عـــن ربـــك مثقـــاُل ذرة : " يكـــون تقـــدير الكـــالم  و 

ـــال هـــذا العطـــف جـــاءني مـــن رجـــٍل وال امـــرأةٍ  أعنـــي العطـــف علـــى  ــــ ، وال امـــرأٌة، ومث
                                                           

  .١١-١/١٠: النشر في القراءات العشر ١
  .٦١:  يونس ٢
  .٢/٦٧٩: التبيان في إعراب القرآن  ٣
  ،٣/٢٦: ، معاني القرآن وٕاعرابه ٢/٣٤٦: معاني القرآن ، لألخفش ٤
: ، إعــراب القـرآن للنحــاس٣/٢٦: ، معـاني القــرآن وٕاعرابـه٢/٣٤٦: ، معــاني القـرآن لألخفــش١/٤٧٠: معـاني القــرآن للفـراء ٥
  .١١/١٥،  تفسير القرطبي ١/٣٤٨: ، مشكل إعراب القرآن٢/٦٥
  .٢/١١٧: ، إتحاف فضالء البشر ٣٧٦: ، والمستنير في القراءات العشر٣٢٨: السبعة في القراءات ٦

  .٢/٦٧٩: التبيان في إعراب القرآن ٧



٢٢٥ 

 

مــن  �: ومنــه قولــه تعــالى.١مشــهور وقــد وردت منــه فــي القــرآن الكــريم أمثلــة ـــالموضـع 

�ُيضــلْل اهللا فــال هــاِدي َلــْه وَيــَذُرهم
٢
بــالجزم �ويــذْرهم�: إذ قــرئ قولــه تعــالى ،

٣
، وعلــى 

هذه القراءة حمل الجزم على موضع جواب الشرط المجزوم بالفاء
٤
.  

�mV��U��T���S��RW����]��\�����[��Z��Y��X: ومنه قوله تعالى

^_��c��b��a���`d�������h��g��f��el
٥
، فــي قــراءة مــن قــرأ  

�ويكفر�: بالجزم في قوله تعالى
٦

\��: ى العطف على موضـع قولـه تعـالى، حمًال عل

المجزوم بالفاء  \��[�̂�
٧
.  

إال  (، وهـو الرفـع علـى االبتـداء، وخبـرهتوجيه آخر لقـراءة الرفـع ذكـره النحـاسوثمة 

) في كتاب مبين
٨

وأبو حيان ، وقد نسب القرطبي
هـذا الـرأي إلـى الّزجـاج  ٩

١٠
وعلـى الـرغم . 

ور النحـاة والمفسـرين، إال أّن الرغم من صحة هـذه القـراءة المتـواترة، وقبولهـا لـدى جمهـ
منهم من رجح قراءة النصب ، على قـراءة الرفـع، علـى نحـو مـا ذهـب إليـه األخفـش إذ 

"وهذا أجود في العربية وأكثر في القراءة و به نقرأ : " قال
١١
.  

                                                           

، مشـكل إعـراب ٦٦-٢/٦٥: ، إعـراب القـرآن للنحـاس٣/٢٦: ، معاني القـرآن وٕاعرابـه١/٤٧٠: معاني القرآن للفراء: ينظر ١
  .٥/٢٧٧: ، وهمع الهوامع ٦٢٤: ، مغني اللبيب ١١/١٥تفسير القرطبي ، ١/٣٤٨: القرآن 

  .١٢٦:  األعراف ٢
  .١١٥:ات السبع وهي قراءة حمزة واألعمش والكسائي ، التيسير في القراء ٣
  .   ٣٠٤، وحجة القراءات ٢/١٦٥: إعراب القرآن للنحاس : ينظر ٤
  .٢٧١:  سورة البقرة  ٥
  .١٩١: السبعة في القراءات: وهي قراءة حمزة ونافع والكسائي، ينظر ٦
  .  ١٤٨: ، وحجة القراءات ١/٣٣٩: إعراب القرآن للنحاس : ينظر ٧
  .٦٦-٢/٦٥: إعراب القرآن للنحاس ٨
  .٥/١٧٤:البحر المحيط،  ١١/١٥سير القرطبي تف ٩

 ٣/٢٦معاني القرآن وٕاعرابه  ١٠
  .٢/٣٤٦: معاني القرآن األخفش  ١١



٢٢٦ 

 

وتبعه في هذا ابن جرير الطبريّ 
١
،  

الم والــذي يتــرجح عنــدي بعــد هــذا العــرض قــراءة الجمهــور، وذلــك أن حمــل الكــ
  .على ظاهره خيٌر من حمله على التقدير والتكلف 

ــــــه تعــــــالى ـــبه هــــــذا الموضــــــع  قول �mm��l��k�����j��i��hn�����q��p��o:  ويشـــ
t��s��ru�����c��b���a��`��_��~��}��|��{��z����y��x��w���v

�i��h��g�����f��e���dl ٢ .  

  . ٣ فقد أورد القرطبي نفس األوجه اإلعرابية

ـــــ �m��k��j��i��h���g��f��e��d :ه تعـــــالىومـــــن هـــــذا أيضـــــا قول

������o��n��m���ll
٤

  
 –حســـب القـــراءات الـــواردة فيهـــا  - �m��klأورد أبـــو حيـــان فـــي إعـــراب كلمـــة 

  : وجهين إعرابيين

ـــــــــا علــــــــــــــــى موقــــــــــــــــع :  الوجــــــــــــــــه األول   )الــــــــــــــــذين ( أن تكــــــــــــــــون مرفوعــــــــــــــــة عطفـــــــ
حـــه ال) أهـــل ( أن تكـــون مجـــرورة عطفـــا علـــى :  الوجـــه الثـــاني قرطبـــي وهـــو الـــذي رج

بانيـــة وليســـت تبعيضـــية فلـــيس المعنـــى أن هنـــاك ) مـــن ( ؛ ألن " وهـــذا أبـــين : " بقولـــه
  . ٥ مشركين من أهل الكتاب وبعضهم ليسوا مشركين

  

  
                                                           

  .١١/١٣٠:جامع البيان ١
 .٣: سبأ  ١
 .١٧/٢٥٥تفسير القرطبي  ٢
  .١البينة  ٤
 .٤٩٤/  ٨، والبحر المحيط  ٤٠٩/  ٢٢تفسير القرطبي  ٥



٢٢٧ 

 

  أثر تعدد المعني بالوصف     -جـ 

فقد تتعدد االحتماالت  في المعني بالوصف سواء كان هذا الوصـف مفـردا ، أو جملـة 
ث اإلعـراب نعتـا ، أو بـدال ، أو حـاال ، وذلـك لتقـدم  أكثـر ، وسواء كـان نوعـه مـن حيـ

  :ذلك فيما يأتي  من لفظ يصلح أن يكون مرجعا للوصف ، أو معنيا به ، وتفصيل

  تعدد االحتماالت  في المعني بالوصف المفرد  -١

��m��|��{��z��y��x��w :ومن ذلك قوله تعالى  �

�����¢���¡�����~��}l  ١٠� �

حســب القــراءات الــواردة ) ¢��(فــي إعــراب كلمــة  جهــينو  الفخــر الــرازيأورد 
  . فيها والمختلفة في اإلعراب تبعا لمرجعية الوصف

  .المرتفع على الخبرية) ~��(أن تكون مرفوعة نعتا لـ :  الوجه األول

والرفـع أقـرب مـن جهـة : قـال  ٢)¡(أن تكون مجرورة نعتا لــ :  الوجه الثاني
  .المعنى 

 الـوجهين نعـت ، ولكـن لمـا اعتبـرت وصـفا لكلمـة عـذاب فمن المالحظ أنها فـي كـال
  ).¡(كان إعرابها الرفع بخالف إذا ما اعتبرت مرجعية الوصف فيها إلى كلمة 

ويشــــبه هــــذه اآليــــة فــــي اخــــتالف اإلعــــراب تبعــــا لمرجعيــــة الوصــــف مــــا جــــاء  

ــــــه ��m��¥��¤�����£l:فــــــي قول
ــــــدال ، ) ¥(فقــــــد قــــــرأ حمــــــزة والكســــــائي  ،٣ بكســــــر ال

لرفع والباقون با
٤ .  

                                                           

 .٥: سبأ  ٣
  .١٧/٢٥٥فسير القرطبي ت،  ٢٥/٢٤٣التفسير الكبير  ٢
 .١٥: البروج  ٣

  . ١٧٣،  ١٧٢: ،  وغيث النفع  ٣٧٦: التبصرة   ٤  



٢٢٨ 

 

  : وجهين إعرابيينعلى  �m������¥lكلمة  الصفاقسيوّجه        

ــــُه  :الوجــــه األول  ــــى أن " نعــــت للعــــرش أو لربــــك : " الخفــــض عل
ــــد اســــتبعد بعــــض  ١ ، وق

 ، وٕانمـــا هـــو نعـــت للـــرب فـــي قولـــه  �النحـــويين الخفـــض ، ألن المجيـــد مـــن صـــفات اهللا 

�m�����w��v���u��tl: تعالى
ى أنـُه يجـوز وصـف غيـر اهللا بالمجيـد ، ومن خفض دل عل ٢

��m����Ã��Â�����Á��Àl:ل تعالىحيث قا
٣
  . ٤ ، فال يبعد أن يصف العرش بأنه مجيد 

 "خبر بعد خبر" الرفع على أنه :  الوجه الثاني       
٥ .  

، وهــــو االختيـــار عنــــد أكثــــر القــــّراء " ذو "  أن مــــن رفـــع جعلــــُه نعتــــًا ل ٦ ويـــرى مكــــي 

المجيد من صفات التعالي والجالل ، وذلك ال يليق إّال باهللا وحدهوالمفسرين ، ألن 
٧ .  

.  

 �m����Ç��Æ��Ål:  ومن ذلك أيضا قوله تعالى
٨
.  

حســـب القـــراءات الـــواردة فيهـــا ) محفـــوظ(أورد القرطبــي وجهـــين إعـــرابيين لكلمـــة 
  .تبعا لالحتماالت القائمة في مرجعية الوصف

  .، المرتفعة على الخبرية) Â(ـ لأن تكون مرفوعة نعتا :  الوجه األول

المخفوض بحرف الجر) ��Æ(أن تكون مخفوضة نعتا لـ :  الوجه الثاني
١  

                                                           

  .  ١٧٢: غيث النفع   ١  

  . ٨١٠ـ  ٨٠٩/  ٢: ؛ ومشكل إعراب القرآن  ٦٧٠/  ٣: إعراب القرآن   ٢  
 ٢١: البروج  ٣

  .  ٢٥٤/  ٣: معاني القرآن ، الفراء   ٤  

  . ١٧٢: غيث النفع   ٥  

  . ٨٣٠/  ٢: مشكل إعراب القرآن : ينظر   ٦  

  .. ٥٠٥/  ٢: ؛ والبيان  ٨٣/  ٢: مشكل إعراب القرآن : ينظر   ٧  
  ٢٢: البروج  ٨



٢٢٩ 

 

  تعدد االحتماالت في المعني بالجملة الواصفة  - ٢

�m�������v��u��t��s��r��q��p��o��n���m: من ذلك  قوله تعـالى 

wx���}��|��{��z��y~��j��i��h��g��f��e���d��c��b��a�� �̀�_����k

�m��ll ٢.  

ـــيأورد  حســـب  �mulثالثـــة أوجـــه إعرابيـــة لموقـــع جملـــة  الســـمين الحلب
  .المقصود بالوصف بها 

  ).t(أن تكون نعتا لـ : الوجه األول

  .)p(أن تكون في محل نصب حال من الضمير في :   الوجه الثاني 

"  �o" أن تكون في محل رفع صفة لـ: الوجه الثالث
٣

 .  

يتخـذون أنـدادا محبـوبين : أن وجـه النعـت معنـاه :  األول والثـاني والفارق بين الـوجهين
  . متخذين أندادا محبين إياهم كحب اهللا: كحب اهللا  ، ووجه  الحال معناه 

فعلى الوجه األول تكون اإلشارة إلى أنه ال يوجد من يستحق حَبـًا كحـب اهللا أو 
ينســـى العبـــاد فضـــل اهللا يقاربـــه ، وعلـــى الوجـــه الثـــاني تكـــون اإلشـــارة إلـــى اســـتنكار أن 

  .عليهم حتى يحبوا غيره مثله

وقد وافقه القرطبي في الوجهين األولين بينما لم يذكر شيئا عن الوجه الثالث 
٤
.�  

                                                                                                                                                                      

 ٢٢/٢٠٠تفسير القرطبي  ١
 .١٦٥: البقرة  ٣
 .٢/٢٠٩الدر المصون  ٣
 .٣/٦تفسير القرطبي ،  ٤



٢٣٠ 

 

����mr��q��p��o��n��m��l��k��js: ومن ذلك أيضا قوله تعالى 
w��v��u������tx����{��z��yl ١.  

ـــة  ـــأ �mp�o��n�lاختلفـــت وجـــوه اإلعـــراب لموقـــع جمل ـــانف ـــو حي  ورد أب
 :وجهين إعرابيين 

خـذ صـدقة أنـت : ، فـالمعنى ) j(أن تكون حـاال مـن الضـمير فـي :  الوجه األول
  . تطهرهم بها

. الصـــدقة هـــي تطهـــرهم وتـــزكيهم: ، والمعنـــى ) m(أن تكـــون نعتـــا لــــ :  الوجـــه الثـــاني

  .�٢النبيمسندة إلى ) p��o(ويصلح على توجيه النعت أن تكون جملة 

ــ أنــه يجيــز فــي جملــة تطهــرهم أن  ٣ القرطبــي عــن مكــيذكــر :  ثالوجــه الثال

. ٤)j(حــاال مـــن الضـــمير فـــي الفعـــل ) �o(تكــون نعتـــا للصـــدقة ، وتكـــون جملـــة 
وهــذا التوجيــه ضــعيف كمــا ذكــر ابــن عطيــة ؛ ألنــه يمتنــع أن تســبق الــواو جملــة الحــال 

 غ هـذا أنوٕان كـان ُيَسـو . ، كما هو الحـال هنـا٥المصدرة بفعل مضارع غير مسبوق بقد

وأنــــت : جــــزء مــــن جملــــة اســــمية محذوفــــة المبتــــدأ ، والتقــــدير ) �o(تكــــون جملــــة 
  .٦ولكن هذا ضعيف لما فيه من تكلف. تزكيهم بها

                                                           

  .١٠٣: التوبة  ٢
 .٥/٩٩البحر المحيط  ٢
 .١/٣٦٩مشكل إعراب القرآن  ٣
 . ١٠/٣٦٣تفسير القرطبي ،  ٤
سوريا ، الطبعة األولى  - دمشق  –، دار الحارث  ٩٤إعراب الجمل وأشباه الجمل ، شوقي المعري ، ص  ١

 .م١٩٩٧
  . ٥/٩٩تفسير البحر المحيط  ٢



٢٣١ 

 

حـاال مـن الصـدقة ، ) �o(تكـون أن :  ١ ابـن عطيـةأضـافه :  الوجه الرابـع
  .نكرة ، وصاحب الحال األصل فيه أن يكون معرفة) صدقة(وضعفه ؛ ألن 

هو الوجه األول ، بأن تكون الجملتـان فـي موقـع الحـال  –فيما أرى  - والراجح  
؛ وذلــك ألن التوجيهــات األخــرى ال تســلم مــن االعتــراض ، واَألولــى هــو إســناد الفعلــين 

هللا عليــه وســلم ؛ وذلــك ألن إلــى ضــمير المخاطــب ، النبــي صــلى ا) تزكــي(و) تطهــر(

)�o ( لــو كانــت مســندة لـــ)m ( لمــا ذكــر شــبه الجملــة)p ( ممــا يــدل علــى أن ،
  .الجملة مسندة للمخاطب

�m���x��w��v��u��t��s�����r��q��p��o :يضــا قولــه تعــالى أومــن ذلــك 

���~��}��|��{��z��yl
٢

  
ــــــــي إعــــــــــــــــراب موقــــــــــــــــع    :خمســــــــــــــــة أوجــــــــــــــــه ) ��z��y(أورد القرطبــــــــــــــــي فــــــــ

  ) َجــاُؤوُكْم ( مــن الضــمير المرفــوع فــي  نصــب حــالأن تكــون فــي محــل : الوجــه األول 
" بعـــد خبـــر فكأنـــه قـــال  خبـــر ، فهـــو) َجـــاُؤوُكْم ( مـــن  بـــدال أن تكـــون:  انيالوجـــه الثـــ

)��z��y(ثم أخبر " جاؤوكم 
٣
  .القرطبي تحسنهواس 

" ، واستدل عليه بقـراءة ُأبـّي ) َقْوٍم (لـ  خفض على النعتموضع  : لوجه الثالثا     
َأْو (يهـــا فلـــيس ف" إال الـــذين يصـــلون إلـــى قـــوم بيـــنكم وبيـــنهم ميثـــاق حصـــرت صـــدورهم 

وأجـازه  ،معترضـة) جـاؤوكم ( وجملـة كـون مـا بينهمـا صـفة أيضـا ،، وبهـذا ي ٤)َجاُؤوُكمْ 
  .٥مكي بن أبي طالب والعكبري

                                                           

  .٤/٣٩٨المحرر الوجيز  ٣
 .٩٠: سورة النساء  ٢
 .١٠/٢٢٤: مفاتيح الغيب ،  ٨٩ /٢إعراب القرآن للزجاج  ٣
 .٩٠/   ٢، المحرر الوجيز   ١/٤٧٩إعراب القرآن للنحاس  ٤
 .١/١٨٩: التبيان في إعراب القرآن : ينظر  ٥



٢٣٢ 

 

: " منصوب على الحـال ، والتقـدير  نصب صفة لموصوففي موضع : الوجه الرابع 

"أو جــاؤوكم رجــاال أو قومــا حصــرت صــدورهم 
١

فلمــا حــذف الموصــوف نابــت الصــفة . 
) قومــا ( وعلــى هــذا التأويــل يكــون قولــه  ٣،  وتابعــه فيــه الــرازي٢الزجــاج هأجــاز  ،عنــه 

  .المحذوف حاال موطئة

َحِصـَراٌت "  أوالخبر على قـراءة مـن قـر  رفع على االبتداءفي موضع :  الوجه الخامس

  .٤ "ُصُدوُرهم 

إن :  إلـى الجرجـاني يكـون فيـه تقـدير اآليـة الكريمـة هنسـبو  وجها سادساوأضاف أبو حيـان 

��y(، وبهـــــذا القـــــول تكـــــون جملـــــة ) إن ( جـــــاؤوكم حصـــــرت صـــــدورهم ، ثـــــم حـــــذفت 

��z(٥ جملة جواب الشرط   .  

، وبهـذا تكـون ) لعـن اهللا الكـافرين : ( ، كمـا يقـال  جملة دعائيةأن تكون وأضاف بعضهم 
، ٧، وأجــازه مكــي بــن أبــي طالــب٦جملــة ال محــل لهــا مــن اإلعــراب ، وهــو اختيــار المبــرد

  . ٨ه ابن هشامواستحسن

وأنكره أبو علي الفارسي ؛ لفسـاد المعنـى ، كونـه ال يـدعى علـيهم أن تحصـر صـدورهم عـن 
، وال حجة له في ذلك ؛ ألن المراد بالدعاء عليهم أن يسـلبوا أهليـة القتـال حتـى ٩قتال قومهم

  .    ١ال يستطيعوا قتال المسلمين فيكون تعجيزا لهم ، وال يقاتلوا قومهم فيكون تحقيرا لهم

                                                           

  .٤/٦٦الدر المصون  ١
 . ١/٢٩٠: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ٢
 .١٠/٢٢٤: مفاتيح الغيب ٣
  .٥٠٦/ ٦تفسير القرطبي ،  ٤٧٩/ ١إعراب القرآن للنحاس  ٤
 . ٣/٢١٧: البحر المحيط : ينظر  ٥
 . ٤/١٢٤: المقتضب   ٦
 .١/٢٠٥: مشكل إعراب القرآن   ٧
 .٢/٥٣٧: مغني اللبيب   ٨
 . ٢/٥٣٧: مغني اللبيب   ٩



٢٣٣ 

 

 :مـــــــــــاض والمعنـــــــــــى علـــــــــــى المضـــــــــــارعة ، أي لفظـــــــــــه  ����z��y:وقيـــــــــــل  
ـــــت مجيـــــئهم ، فحقـــــه أن  جـــــاؤوكم تحصـــــر صـــــدورهم ؛ ألن الحصـــــر كـــــان موجـــــودا وق

  . ٢يعبر عنه بفعل الحال 

وال يخلو هذا القول من البعد ؛ ألنه باإلمكـان أن يكـون وقـت نـزول اآليـة الكريمـة 
صــلى اهللا عليــه وآلــه ( آليــة الكريمــة لتخبــر الرســول فــوردت ا بعــد أن َحِصــَرْت ُصــُدوُرُهم 

جـاؤوهم ، وبـذلك يكـون الفعـل علـى أصـل وضـعه ، والمؤمنين بحـال القـوم لمـا ) وسلم 
  .من الداللة على الزمن الماضي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                      

 .٥/٣١٠ : تفسير القرطبي ١
 ٠ ١/٢٩٤: اللباب في علل البناء واإلعراب  ٢



٢٣٤ 

 

  المبحث السابع

 قابلية السياق لقطع أو إتباع أحد األلفاظ
ــــــبعض النصــــــوص عــــــدة   ــــــة ل ــــــى  تحتمــــــل بعــــــض الســــــياقات اللغوي دالالت ترجــــــع إل

قابليــــة هــــذا الســــياق إلتبــــاع لفــــظ مــــا داخــــل الــــنص لمــــا قبلــــه مــــن ألفــــاظ ، أو تراكيــــب  
، وقابليتــــه لقطــــع هــــذا اللفــــظ عــــن تبعيــــة مــــا قبلــــه ، وٕان معظــــم النحــــاة الــــذين تحــــدثوا 
ــــــرًا مــــــنهم خــــــص  ــــــوع، لكــــــن كثي ــــابع عــــــن المتب ــ ــــــع، تحــــــدثوا عــــــن قطــــــع الت عــــــن التواب

١  إال فــــــي النعــــــت، يقــــــول ابــــــن هشــــــام القطــــــع فــــــي النعــــــت، وكأنــــــه ال يقــــــع
وحقيقــــــة : 

أن يجعــــــــل النعــــــــت خبــــــــرًا لمبتــــــــدأ، أو مفعــــــــوًال لفعــــــــل، فــــــــإن كــــــــان النعــــــــت : القطــــــــع
المقطـــــــوع لمجـــــــرد مـــــــدح أو ذم أو تـــــــرحم وجـــــــب حـــــــذف المبتـــــــدأ والفعـــــــل، وٕان كـــــــان 

  .لغير ذلك جاز ذكره

وغيــــره مــــن النحــــاة الــــذين خصــــوا القطــــع بالنعــــت  -الســــابق -وٕان حــــديث ابــــن هشــــام
كـــــان علـــــى ســـــبيل التغليـــــب، فقـــــد يقـــــع القطـــــع فـــــي البـــــدل وعطـــــف البيـــــان، وقـــــد يقـــــع 

  .في التوكيد 

  :تعريف القطع

: إبانــــــة بعــــــض أجــــــزاء الِجــــــْرِم مــــــن بعــــــض فصــــــًال، والَقْطــــــع: القْطــــــعُ  :القطــــــع لغــــــة
  .وتقطعت أسباُبها وِرماُحها: مصدر َقَطْعُت الحبَل َقْطعًا فانقطع، قال لبيد

: ؛ أي"وقطعنـــــــاهم فـــــــي األرض أممـــــــاً "هـــــــا، وقـــــــال تعـــــــالى انقطعـــــــت حبـــــــاُل مودت: أي

وتقطعت بهم األسباب؛ أي انقطعت أسباُبهم ووصلهم: مزقناهم ِفرقًا، وقال
٢
.  

، فالظـــــاهر أن معظـــــم هـــــؤالء النحـــــاة لـــــم اصـــــطالح النحـــــاةأمـــــا تعريـــــف القطـــــع فـــــي 
ــــــع فــــــي  يتحــــــدثوا فــــــي تعريــــــف واضــــــح محــــــدد للقطــــــع، لكــــــنهم أجمعــــــوا أن القطــــــع يق

                                                           

  .٣/٣١٨: أوضح المسالك ١
  .باب قطع ٨/٢٧٦: لسان العرب ٢



٢٣٥ 

 

ــــف واضــــح ومحــــدد للقطــــع فــــي النصــــب، ومــــن  ــــع، وقــــد جــــاء تعري ــــى الرف النصــــب إل

أوضـــــــح المســـــــالك
ـــــــول ،١ ـــــــدأ، أو : "يق ـــــــر المبت ـــــــة القطـــــــع أن يجعـــــــل النعـــــــت خب وحقيق

مفعـــــــوًال لفعـــــــل، فـــــــإن كـــــــان النعـــــــت المقطـــــــوع لمجـــــــرد مـــــــدح أو ذم أو تـــــــرحم وجـــــــب 
  ".حذف المبتدأ والفعل، وٕان كان لغير ذلك جاز ذكره

ــــــائالً ومــــــن المحــــــدثين مــــــن عــــــرف القطــــــع  ــــــابع عــــــن : ق هــــــو فــــــي النحــــــو صــــــرف الت
تبعيتــــه فــــي اإلعــــراب لمتبوعــــه، وفــــي بــــاب اإلضــــافة حــــذف المضــــاف إليــــه، ويكــــون 

القطع في النعت والبدل وعطف البيان واإلضافة 
٢
.  

  :وهذه بعض األمثلة لقطع النعت أو البدل أو عطف البيان 

١-  �mL��Kl 
٣ .  

ـــــــــــل ـــــــــــى النعـــــــــــت، وقي ـــــــــــالخفض عل ـــــــــــه بـــــــــــدل، أو عطـــــــــــف ب: ف ـــــــــــان، والنصـــــــــــب إن ي

والرفع للقطع
٤
.  

٢-  �m����T��S��R���Q��P��O��N��Ml 

٥.  

ـــاهر الجـــــر، وهـــــو مـــــن ثالثـــــة أوجـــــه) الـــــذين( : يحتمـــــل الرفـــــع والنصـــــب والجـــــر، والظــ

٦ نعت للمتقين، أو بدل، أو عطف بيان
.  

  

                                                           

  .٢٢٩: مدخل إلى علم النحو وقواعد العربية: ع، وراج٣/٣١٨: أوضح المسالك ١
 .م ٢٠٠٨، هـ ١٤٢٩جهاد يوسف العرجا ، غزة ،، قطع التابع عن المتبوع  ٢
  .٣: الفاتحة ٣
  . ١/١٣١: البحر المحيط ٤
  .٣:  البقرة ٥
  .١/٩٥: الدر المصون ٦



٢٣٦ 

 

٣- �m¥��¤��£��¢���¡�����~������}��|��{��z��y��l 
١.  

ـــــا( ـــــداء أو المـــــدح أو ) ربن ـــــى الن ـــــى النعـــــت بالنصـــــب عل ـــــالجر عل ـــــي، وب إضـــــمار أعن

وأجازوا البدل وعطف البيان
٢.  

  : وهذا االنقطاع له صورتان 

ــــي تــــام  :  الصــــورة األولــــى ، وفيــــه يتغيــــر المعنــــى تمامــــا هــــو انقطــــاع دالل
  .للنص عن معناه في حالة اإلتباع

وهــــــو مــــــا يطــــــرأ فيــــــه  :  االنقطــــــاع الــــــداللي الجزئــــــي:  الصــــــورة الثانيــــــة   
نــــى عنــــه فــــي حالــــة إتبــــاع  ، لتحملــــه معــــان إضــــافية كالمبالغــــة بعــــض التغييــــر للمع

، أو التأكيـــــد ، أو الـــــذم أو المـــــدح ، وٕان كـــــان المعنـــــى يبقـــــى متقاربـــــا  فـــــي الحـــــالتين 
ـــــــي بعـــــــض  ـــــــان إلـــــــى تعـــــــدد األوجـــــــه اإلعرابيـــــــة ف ـــــــت الصـــــــورتان قـــــــد تؤدي ، وٕان كان

  .وفيما يأتي  توضيح لهاتين الصورتين. النماذج

  :تباع  أو االنقطاع الداللي التام قابلية المعنى لإل  -أ 

 �m¥��¤��£��¢l: ومن ذلك  قوله تعالى  
٣
.  

، حســــــب القــــــراءات  �m��¤lوجهــــــين فــــــي إعــــــراب كلمــــــة  الطبــــــري أورد
  .الواردة فيها ، وحسب قابلية الدالة لإلتباع أو االنقطاع التام

ــا مبتــــــــــدأ وتكــــــــــون الــــــــــواو :  الوجــــــــــه األول ـــــــون مرفوعــــــــــة علــــــــــى أنهــــــــ أن تكـــ
  .افية ، وهذا على االنقطاع الداللي التاماستئن

                                                           

  .٢٣: األنعام ١
  .٤/٤٦٦: البحر المحيط ٢
  .١٩٦: البقرة  ٣



٢٣٧ 

 

أن تكـــــون منصـــــوبة  عطفـــــا علـــــى الحـــــج المنتصـــــب علـــــى :  الوجـــــه الثـــــاني

المفعولية ، وتكون الواو هنا عاطفة ، وهذا الوجه على اإلتباع
١
.  

والفــــارق بــــين الحــــالتين كبيــــر ، فعلــــى اإلتبــــاع تــــدخل العمــــرة فــــي حكــــم الحــــج 
مـــــــن تبعيـــــــة الحكـــــــم الشـــــــرعي ، وأخرجهـــــــا بـــــــالوجوب ، أمـــــــا القطـــــــع فـــــــأخرج العمـــــــرة 

كلفــــــــظ مــــــــن داللــــــــة الجملــــــــة األولــــــــى بفرضــــــــية اإلتمــــــــام ، وصــــــــارت جملــــــــة جديــــــــدة 
  . مستقلة ، مفادها أن العمرة هللا

ـــي أنـــــه فـــــي الجزئـــــي غالبـــــا مـــــا  والفـــــارق بـــــين االنقطـــــاع الـــــداللي التـــــام والجزئــ
و تتحــــــول المفـــــــردات مــــــن تابعـــــــة لكلمـــــــة قبلهــــــا عـــــــن طريــــــق النعـــــــت ، أو البـــــــدل ، أ

العطـــــف إلـــــى أن تكـــــون إعرابيـــــة ، ركنـــــا مـــــن أركـــــان الجملـــــة كالمبتـــــدأ ، أو الخبـــــر ، 
ـــــين  ـــــا ، ويكـــــون ب ـــــى تقريب ـــــؤدي نفـــــس المعن ـــــى ت ـــــي المعن ـــــه ، ولكنهـــــا ف أو المفعـــــول ب

ـــــة وبــــــين األولــــــى اتصــــــال شــــــديد ــــا فــــــي حالــــــة االنقطــــــاع التــــــام . الجملــــــة المقطوعـ أمــ
اســــتقلت عنهــــا ، ولــــم تعــــد فنواجــــه جملــــة قــــد انفصــــلت تمامــــا عــــن الجملــــة األولــــى ، و 

  .من قبيل عطف الجمل على الجمل

 �m��k��j��i��h��g��fl :ومن ذلك أيضا قوله تعالى 
٢
.  

ـــــراءات   �m��jlأوجهـــــا فـــــي إعـــــراب كلمـــــة  الطبـــــريأورد  حســـــب الق
  . الواردة فيها وحسب قابلية الداللة  لإلتباع أو االنقطاع الداللي التام

، والمعنــــــــــــى أن ) g(طفــــــــــــا علــــــــــــى أن تكــــــــــــون مرفوعــــــــــــة  ع:  الوجــــــــــــه األول
  . األغالل والسالسل في أعناقهم وهذا الوجه على اإلتباع

علــــــــى أنهــــــــا مفعــــــــول بــــــــه مقــــــــدم للفعــــــــل  أن تكــــــــون منصــــــــوبة:  الوجــــــــه الثــــــــاني
)k ( ، وال تكـــــون السالســـــل حينئـــــذ فـــــي أعنـــــاقهم كمـــــا يفهـــــم مـــــن الوجـــــه األول

                                                           

  .٣/٢٦٩تفسير القرطبي ،   ٣/٣٢٨تفسير الطبري  ١
  .٧١: غافر  ٢



٢٣٨ 

 

ـــــذا الوجــــــه علــــــى االنقطــــــاع الــــــداللي التــــــام ، حيــــــث تغيــــــر المعنــــــى تمامــــــا بقطــــــع  وهـ
  .االتصال بين الجملتين

أن تكـــــون مخفوضـــــة عطفـــــا علـــــى المعنـــــى ، حيـــــث أن األعنـــــاق :  الوجـــــه الثالـــــث
هــــي التــــي فــــي األغــــالل ، وهكــــذا هــــي فــــي السالســــل ، أو يكــــون الخفــــض بخــــافض 

في السالسل ، وهذا الوجه على اإلتباع: مقدر والتقدير 
١
.  

  ي الجزئيقابلية المعنى لإلتباع واالنقطاع الدالل -ب 

 ��m�����L����K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��Al:ومن ذلك قوله تعالى 
٢

  

حســـــــب ) �J��I(فـــــــي كلمـــــــة  ثالثـــــــة أوجـــــــه إعرابيـــــــة الزمخشـــــــريأورد 
  .القراءات الواردة فيها

ــــــــ :  الوجـــــــه األول ـــــــى أنهـــــــا نعـــــــت ل ــــــة عل ) اهللا(أن تكـــــــون مخفوضـــــــة بالتبعيـ
  .المخفوض بحرف الجر 

ــــر لمبتــــدأ محــــذوف ، والتقــــدير أن تكــــو :  الوجــــه الثــــاني ــــى أنهــــا خب : ن مرفوعــــة عل
  .هو الملك القدوس إلخ

الحمد هللا أهل الحمد : كقول العرب " أعني " النصب على :  الوجه الثالث
٣
.  

وقد ذكر القرطبي الوجهين األولين فقط ولم يتعرض للثالث 
٤
.  

بعـــــــة أن األول كانـــــــت فيهـــــــا األســـــــماء تا: والفـــــــارق بـــــــين الـــــــوجهين األولـــــــين    
للفــــــظ الجاللــــــة ، أمــــــا فــــــي الوجــــــه الثــــــاني انفصــــــلت الكلمــــــات وانقطعــــــت ، وصــــــارت 

                                                           

   . ٣٨١/ ١٨تفسير القرطبي ، ،  ٢٠/٣٦٣تفسير الطبري ،  ١
  .١: الجمعة  ٢
 .٣٠/٢، الدر المصون ٦/١١٠الكشاف  ٣
 .٢٠/٤٥١تفسير القرطبي  ٤



٢٣٩ 

 

ـــــة  ـــــد ، وٕان حـــــل هـــــذا التركيـــــب محـــــل تلـــــك المفـــــردات فـــــي التبعي ضـــــمن تركيـــــب جدي
مـــــن حيـــــث المعنـــــى ؛ ولـــــذا فـــــالمعنى علـــــى الـــــوجهين شـــــبه واحـــــد ؛ ولـــــذا عبرنـــــا عنـــــه 

  . بأنه انقطاع داللي جزئي لتقارب المعنيين

 �m����l��k���jl: وله تعالى ومن ذلك أيضا ق
١  

بالنصب ، والباقون بالرفع" ��k" عاصم قرأ
٢ .  

  : في قراءة عاصم على النصب من وجهين " ���k"وجه الصفاقسي كلمة  

أذم أو : أن تكـــــــون منصـــــــوبة علـــــــى الـــــــذم بفعـــــــل مضـــــــمر تقــــــــديره :  الوجـــــــه األول

ــــــــذم ال للتخصــــــــيص ) l��k(أشــــــــتم أو أذكــــــــر  ـــاءت الصــــــــفة لل ، فجـــــ
٣  .

استدل الداني على ذلك بقول الشاعر  وقد
٤ :  

  سقوني الخمر ثم تكنفوني         عداة اهللا من كذٍب وزورٍ 

على الذم ) عداة اهللا ( فنصب 
٥.  

نكــــــــرة نــــــــوى بهــــــــا التنــــــــوين ، " ��l��k"أن تكــــــــون :  الوجــــــــه الثــــــــاني       

) " سيصلى : ( فتكون حاًال المرأتِه فتنتصب بقوله 
٦ .  

ــــــ        ــــــدأ إمــــــا أن :  ثالوجــــــه الثال ــــــر ، والمبت ــــــى أنهــــــا خب أن تكــــــون مرفوعــــــة عل
  أعرب  ، وذلك إذا) هي: (محذوفا تقديره ، أو يكون ضميرا ) j(يكون 

  

                                                           

  .٤: المسد  ١
  . ١٨٧: غيث النفع ،  ٣٩٢: التبصرة   ٢
  . ٤٢٦/  ١٠: وتفسير التبيان ،  ٢٢٥: ابن خالويه ريم ، عراب ثالثين سورة من القرآن الكإ   ٣
  . ١٨٥/  ١: معجم شواهد العربية ، و  ٩٠: ديوان عروة بن الورد من الوافر ،   ٤
 . ١٨٧: غيث النفع  ٥
  . ٥٤٨/  ٢: معاني القرآن ، األخفش   ٦



٢٤٠ 

 

)j( على أنه عطف على المضمر الذي هو فاعل)١ ) سيصلى
.  

، ) j(أن تكــــــون مرفوعــــــة علــــــى أنهــــــا نعــــــت لـــــــ : قــــــال مكــــــي :  الوجــــــه الرابــــــع

) في جيدها(ويكون خبر المبتدأ 
٢
.  

أن تكون مرفوعة على أنها بدل من امرأته :  الوجه الخامس
٣ .  

ـــــى النعـــــت أو البـــــدل يكـــــون محـــــل  ـــــى الوجـــــه الرابـــــع والخـــــامس بـــــالرفع عل فعل
ــــــــي ،  ــــــــداللي الجزئ ــون االنقطــــــــاع ال ــــــــث يكــــــ ــــــــوجهين األول والثال ــــى ال ــــ اإلتبــــــــاع ، وعل
ــت المعــــــاني بــــــين األوجــــــه الســــــابقة ، رغــــــم اخــــــتالف اإلعــــــراب ، فكلهــــــا  حيــــــث تقاربــــ

ــــن ــــت الكلمــــة ت ــــة الحطــــب ، ســــواء كان ــــي لهــــب بأنهــــا حمال ــــى وصــــف امــــرأة أب ص عل
ـــــــابع لكلمـــــــة  ـــــــي موقـــــــع الت ـــــــت ) j(تابعـــــــة أو خبـــــــرا لمحـــــــذوف يقـــــــع ف ، أو كان

ـــــرا لــــــ  ـــــة الـــــذم هـــــي ) j(خب ـــــذم المحـــــذوف ، وجمل ـــــت مفعـــــوال لفعـــــل ال ، أو كان
  .التي تقع تابعا

)  �(  وقــــــــد اســــــــتحب الزمخشــــــــري قــــــــراءة النصــــــــب ، فقــــــــد توســــــــل إلــــــــى رســــــــول اهللا 

بجميل من أحب شتم أم جميل 
٤
.  

ــــتعراض نمــــــــاذج هــــــــذا الفصــــــــل نلمــــــــس  بوضــــــــوح أثــــــــر الداللــــــــة وهكــــــــذا  باســــ
ـــــــك  والســـــــياق اللغـــــــويين فـــــــي تعـــــــدد األوجـــــــه اإلعرابيـــــــة ، ويتجلـــــــى هـــــــذا األثـــــــر أو تل

  :إطارينالعالقة في 

أن تكــــــــون الداللــــــــة أو الســــــــياق اللغــــــــوي ســــــــببا فــــــــي تعــــــــدد  :اإلطــــــــار األول 
  . األوجه اإلعرابية

                                                           

  . ١٨٧: غيث النفع ، ٥٥٢، ص  ٢٢تفسير القرطبي    ، ٣٩٠/  ٢: الكشف  ١
 ، ٥٥٢، ص  ٢٢تفسير القرطبي    ، ٣٩٠/  ٢: الكشف  ٢
  . ٣٩٠/  ٢: الكشف   ٣
  . ٢٩٧/  ٤: الكشاف : ينظر   ٤



٢٤١ 

 

ـــــي فـــــي مـــــا احتمـــــل أكثـــــر  :اإلطـــــار الثـــــاني  ـــه إعراب أن تكـــــون مرجحـــــة لوجــ
ــــة فــــي  ــــه تعــــدد األوجــــه اإلعرابي ــــذي يحدث ــــأثير العكســــي ال مــــن وجــــه ، كمــــا نلحــــظ الت

  . الداللة أو السياق اللغوي

فقـــــد تتعـــــدد األوجـــــه اإلعرابيـــــة لكلمـــــة مـــــا بنـــــاء علـــــى ســـــبب نحـــــوي أو قـــــراءة 
  . ص اللغويةوهو مما يترتب عليه تعدد في دالالت الن

ـــــة  ـــــة المعجمي ـــــة ، كالدالل ـــــة الجزئي ـــــة اللغوي ـــــى أن الدالل كمـــــا تجـــــب اإلشـــــارة إل
ـــــة  ـــــدالالت الكلي ـــــه ال ـــــذي تســـــهم ب ـــــنفس القـــــدر ال ـــــد تســـــهم  ب ـــــة ، وغيرهـــــا ق أو الوظيفي
كداللـــــــة التركيـــــــب ، أو الســـــــياق اللغـــــــوي للـــــــنص فـــــــي إحـــــــداث تعـــــــدد فـــــــي األوجــــــــه 

 .اإلعرابية
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٤٢ 

 

  رابعالفصل ال
  أثر الداللة والسياق غير اللغويين في تعدد األوجه النحوية

  :ويشتمل على أربعة مباحث 

  فقدان التنغيم وأثره في تعدد األوجه اإلعرابية:  المبحث األول 

  الوصل والوقف وأثره في تعدد األوجه اإلعرابية: المبحث الثاني 

  كسبب لتعدد األوجه اإلعرابيةالسياق الخارجي أو المقام : المبحث الثالث 

  أثر السياق الخارجي كمرجح بين األوجه اإلعرابية:  المبحث الرابع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٤٣ 

 

  المبحث األول 
  وأثره في تعدد األوجه اإلعرابية فقدان التنغيم  

الكـــــــالم الخفـــــــي،  -فـــــــي اللغـــــــة  -مصـــــــدر نّغـــــــم ،  والـــــــّنَغم  :التنغـــــــيم لغـــــــة       
م بكلمـــــة، والَنْغَمـــــة جـــــرس مثلـــــه ومـــــا َنَغـــــ مـــــا تـــــَنغموســـــكت فـــــالن فمـــــا َنَغـــــم بحـــــرف و 

 ءةار ِة إذا كان حسَن الصوت في القالكالم وفالٌن حسن الَنْغمَ 
١
.  

هو تنـوع األصـوات الـذي يحدثـه اهتـزاز الـوترين الصـوتيين ، تنـوٌع يتـراوح : اصطالحاو  
تتابعــة بــين االرتفــاع واالنخفــاض فــي أثنــاء النطــق ، ويــنظم عالقــة الوحــدات اللغويــة الم

٢ في السياق ؛ ليشكل اإلطار الصوتي الذي تقال به الجملة
.  

إن فقـــدان التنغـــيم كأحـــد الـــدالالت الســـياقية غيـــر اللغويـــة لـــذو أثـــر واضـــح علـــى تعـــدد 
ـــد معنـــى الجملـــة ، ـــالطبع ألهميـــة التنغـــيم فـــي تحدي ـــك راجـــع ب  األوجـــه اإلعرابيـــة ، وذل

موعة  أنه يسـاوي عالمـات التـرقيم في اللغة المس_ وٕان عده بعض العلماء _ والتنغيم 
في اللغة المكتوبة إال أن التنغيم أوسع من ذلك ، وأوسع من أن يحصر في مـا يسـمى 

بوط النغمة، أو صعودها، ولكن كل ما يحيط بالنطق من طرق األداء ؛ هـذه الطـرق ه
تشمل الوقف، و السـكت ، علـو الصـوت ، نبـر المقـاطع ، وطـول الصـوت وغيـر ذلـك 

وعة معقـدة مـن األداء الصـوتي بمـا يحمـل مـن نبـرات ، وفواصـل صـوتية ، مجم فهو، 
  .وتتميز دالالته  يحدث الكالم بهاوتتابع مطرد للسكنات والحركات ، التي 

  : التنغيم في التراث العربي 

علــى الــرغم مــن أثــره الواضــح فــي توجيــه  -لــم تحــَظ قرينــة التنغــيم أو التنــّوع الصــوتي 
ء العـــرب قـــديما كمـــا حظيـــت القـــرائن األخـــرى، ولـــم يكـــن ذلـــك باهتمـــام علمـــا -المعنـــى 

نمــا كــانوا يعرضــون الفصــحى فــي صــورتها المكتوبــة، ثــم إ لتقليــٍل مــن أهميتهــا عنــدهم، و 
                                                           

  .مادة نغم١٧/٧٠٤:  تاج العروس ٤٢٦/ ٤: ، العين ٥٩٠/ ١٢: لسان العرب ١
 –، منشــورات جامعــة قـــاريونس  ٣٦١،  ٣٦٠نهج الوصــفي فــي كتــاب ســيبويه ، نـــوزاد حســن أحمــد ، ص المــ ٢

 .م١٩٩٦ليبيا ، الطبعة األولى ،   -بنغازي 



٢٤٤ 

 

إنهــم صــرفوا جــّل اهتمــامهم إلــى التقنــين ألصــول النحــو ومناهجــه الفكريــة، وتعريــف العامــة 
فعلمـاء ؛ لـم يـدركوا ظـاهرة التنغـيم  بالخطأ والصواب في الميزان اللغوي، وال يعني ذلـك أنهـم

، واكتفـى )نغمـة(أدركوها وعرفوا أمثلتها، حتى إّن بعضـهم اسـتعمل كلمـة  -مثال  -التجويد 

وهو معنى التنغيم عند المحدثين) رفع الصوت وخفضه(آخرون باستعمال عبارة 
١
.  

حديـد وقد عنيت الكثير من الدراسات الحديثة بدراسة التنغـيم ، وٕابـراز أثـره فـي ت
معنــى الجملــة وغرضــها ، وٕان كانــت تلــك الدراســات قــد اختلفــت فيمــا بينهــا حــول انتبــاه 
النحاة القدامى لظاهرة التنغيم ، أو اإلشارة إليها فذهب فريق على رأسهم الدكتور تمـام 
حســان إلــى أن النحـــاة القــدامى لـــم يهتمــوا بدراســـة تلــك الظـــاهرة ولــم يشـــيروا إليهــا مـــن 

٢ وبالتالي فال وجود ألي ضوابط لتلك الظاهرة عندهم قريب وال من بعيد ،
 .  

ــــــى أن  ــــــدكتور أحمــــــد كشــــــك ، إل ــب الفريــــــق اآلخــــــر ، ومــــــنهم األســــــتاذ ال وذهــــ
النحــــــاة القــــــدامى ، وٕان لــــــم يفيضــــــوا فــــــي الحــــــديث عــــــن التنغــــــيم ، إال أنهــــــم أشــــــاروا 

٣ إشارات لّماحة وذكية إلى التنغيم وأهميته في تحديد معنى الجملة
 .  

ل قلــة اإلشــارات التــي ألمــح بهــا النحــاة إلــى التنغــيم ودوره ، هــي مــا دفــع أحــد ولعــ      
وال فـي التـراث ، المستشرقين إلى أن يقول إنه لـيس للتنغـيم أي وجـود فـي الجملـة العربيـة 

اللغوي ، مستدال على هذا بعدم وجود الضغط ، أي النبر ، في الشعر العربي
٤
.  

                                                           

  : ، غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ٣١: سمير إبراهيم العزاوي، التنغيم اللغوي ١
 .٢٥٩- ١: اللغة واألدب، تمام حسان، مقاالت في  ٥٦٧/ ٥٦٦

بيـروت ، بـدون تـاريخ ، و  -، دار الشـرق العربـي  ١٩٧دراسات في فقه اللغة العربية ، محمد األنطاكي ، ص ٢
م ، و اللغـة العربيـة  ١٩٧٦،عـالم الكتـب ، القـاهرة ،  ٣١٠أحمد مختار عمـر ، ص .د.دراسة الّصوت اللغوي ، أ

 .٢٢٨معناها ومبناها ص 
م  ، ومن  ١٩٦١، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ١٢٤إبراهيم أنيس ، ص . د. ، أ األصوات اللغوية ٣

م ، و الداللة الصوتية والداللة  ١٩٩٧، الطبعة الثانية ،  ٥٢أحمد كشك ،  ص . وظائف الصوت اللغوي  ،  د
 .م١٩٨٢، ٢٦، مجلة عالم الفكر، العدد  ٧٩الصرفية عند ابن جني ، عبد الكريم مجاهد ، ص

رمضان عبد التواب ، مطبعة السماح . ، تحقيق د٤٧،  ٤٦تراسر ،  ص سّطور الّنحوي للغة العربية ، برجالت٤ 
 .م١٩٢٩، القاهرة ، 



٢٤٥ 

 

امى ، يالحظ أنها ال تخلو من إشـارات واضـحة هذا والُمَتأِمل في كتب النحاة القد

..، للتنغــيم ، وأثــره فــي تحديــد معنــى الجملــة 
١

إلــى دور التنغــيم فــي  ســيبويه، وقــد تنّبــه 
المعنى، لكّنه لم يذكره، بالمصطلح، فقد أشار إلى أن ثّمة جمًال خبريـة يـراد بهـا معنـى 

زيـدًا قطـع :  بقولـه ،)ّنهـيبـاب األمـر وال(الجملة اإلنشائية، من ذلك ما ذهـب إليـه فـي 

اهللا يده
٢

  .، وزيدًا أّمر اهللا عليه العيش، ألن معناه معنى، زيدًا ليقطع اهللا يده

بـاب الحـروف التـي تنـزل بمنزلـة (ومّما جاء خبرًا وفيه معنى األمـر مـا نقلـه فـي 
اّتقــى اهللا امــرؤ، : (ومثــل ذلــك: يقــول) األمــر والنهــي، ألّن فيهــا معنــى األمــر والنهــي

٣ ليتِق اهللا امرؤ، وليفعْل خيراً : ، ألّن فيه معنى)خيرًا يثب عليه وفعل
.  

وقد تكون الجملـة اسـتفهامية فـي اللفـظ، وال تحمـل معنـى االسـتفهام، وٕاّنمـا معناهـا 
ــذي يّؤديــه المــتكلم، ففــي  بــاب مــا جــرى مــن (التــوبيخ الــذي يعــرف بــالتنغيم الّصــوتي اّل

، ويقـــول، )ســـماء التـــي أخـــذت مـــن الفعـــلاألســماء التـــي لـــم تؤخـــذ مـــن الفعـــل مجـــرى األ
، وٕاّنمــا هــذا أّنــك رأيــت رجــًال فــي حــال تلــّون )أتميمّيــًا مــّرة، وقيســّيًا أخــرى: (وذلــك قولــك
أتحّول تميميـًا مـّرة، وقيسـّيًا : ، كأّنك قلت)؟... أتميميًا ّمرة وقيسّيًا أخرى: (وتنّقل، فقلت

و عنـدك فـي تلـك الحـال فـي أخرى، فأنت فـي هـذه الحـال تعمـل فـي تثبيـت هـذا لـه، وهـ
تلّون وتنقّل، ولـيس يسـأله مسترشـدًا فـي أمـر هـو جاهـل بـه، ليفّهمـه إّيـاه، ويخبـره عنـه، 

ولكّنه وبّخه بذلك
٤
.  

ويالحــــظ أن بنــــاء الجملــــة المنطوقــــة ال يختلــــف، ولكــــن يختلــــف التحليــــل، وهــــو  
ة هـو الـذي يمـّد اعتبار البنية األساسية لهـذه الجملـة المنطوقـة، واعتبـار البنيـة األساسـي

                                                           

  .١١٧النحو والداللة ، ص ١

  .١٩٩١الكتاب، ٢ 

  .٣/١٠٠المصدر نفسه ،  ٣

  .١/٣٤٣المصدر نفسه،  ٤



٢٤٦ 

 

بمــــا يجعلــــه متطابقــــًا معهــــا، وهنــــا ال يمــــّد الســــطح أو بنــــاء الجملــــة بالتفســــير "التنغــــيم 
وهــو قرينـة صــوتية  -الـداللي، بـل يكــون االعتمـاد علــى البنيـة العميقـة، ويصــبح التنغـيم

  .كاشفًا عن البنية العميقة ومعرفتها تساعد على تحديد المدلول المراد بالجملة _

ألخير ، يوضح أن قرينة التنغيم تفوق القرينة اللفظية فـي بعـض األحيـان وهذا النص ا
؛ إذ إنهــا أخرجــت الجملــة المقترنــة بــأداة االســتفهام عــن معنــى االســتفهام ، وهــو معنــى 

فكانــت فــي هــذا قرينــة التنغــيم أدل علــى  ،إنشــائي ، إلــى معنــى خبــري ، وهــو التــوبيخ 
  .المعنى من القرينة اللفظية

أّن لفــظ االســتفهام إذا ضــاّمه معنــى التعجــب اســتحال خبــرًا ،  ابــن جنــيوذكــر 
مـررت برجـل أّي رجـل ، فأنـت اآلن مخبـر بتنـاهي الرجـل : وذلك قولـك  : "حيث قال 

"مررت برجل أّيما رجل: في الفضل ، ولست مستفهمًا ، وكذلك قولك 
١
.  

كمــا أن النحــاة اســتخدموا بعــض المصــطلحات فــي أحــاديثهم عــن بعــض القضــايا 
وال ســيّما عنــد ). التــرّنم ومــّد الصــوت والتطريــب(لّنحويــة التــي تنــدرج فــي ســياق التنغــيم ا

ـــه : (ســـيبويه ، وابـــن يعـــيش ، يقـــول ســـبيويه فـــي كتابـــه اعلـــم أن المنـــدوب مـــدّعو، ولكّن
متفّجــع عليــه، فــإن شــئت ألحقــت فــي آخــر االســم األلــف، ألّن النديــة، كــأنهم يترّنمــون 

)فيها
٢

اعلـم أن : (يـذهب ابـن يعـيش فـي شـرح المفّصـل إذ يقـول، وٕالى ما يقـارب ذلـك، 
/ ولّما كان مدعّوًا بحيث ال يسمع أتوا في أّولـه بــ .................. المندوب مدعّو ،

لمـــّد الصـــوت، ولّمـــا كـــان يســـلك فـــي الندبـــة والنـــوح مـــذهب التطريـــب زادوا )  وا (يـــا أو 

األلف آخرًا للترّنم
٣
.  

  

                                                           

  .٣/٢٦٩الخصائص  ١

  .٢/٢٢٠الكتاب ٢ 

  .٢/١٣يعيش ، ، ابن  شرح المفّصل ٣



٢٤٧ 

 

  : التنغيم والمعنى 

يوضــــــح دور التنغــــــيم فــــــي تحديــــــد  ســــــيبويه ، وابــــــن جنــــــيقالــــــه  ولعــــــل مــــــا
  .معنى الجملة ، وٕان لم يذكروا لفظ التنغيم 

ـــــول  ـــــدكتور حماســـــة إلـــــى أن يق ـــــع ال ـــــة صـــــوتية  : "ممـــــا دف والتنغـــــيم يعـــــد قرين
كاشـــــــفة عـــــــن اختيـــــــار المـــــــتكلم لنـــــــوع معـــــــين مـــــــن أنـــــــواع التفســـــــير الـــــــداللي ، وهـــــــو 

"عناصر الجملة المكونة لهاالمسئول في كثير من األحيان عن تحديد 
١
.  

ــــــال قائــــــل ــــــو ق ــــــي غــــــدا: (فل ــــــؤدى الجملــــــة بنغمــــــة ســــــؤال )نلتق ــــــيمكن أن ت ،  ف
ـــــال تعجبـــــا  ـــــاء غـــــدا أو عدمـــــه، أو تق فتكـــــون اســـــتفهامية يســـــأل بهـــــا عـــــن إمكـــــان اللق
ودهشــــة مــــن اللقــــاء فــــي هــــذا الوقــــت، أو تلقــــى وفيهــــا نغمــــة التهديــــد والوعيــــد أو ربمــــا 

ف تبعــــــا لــــــذلك المعنــــــى المــــــراد للجملــــــة، ويعينهــــــا التحــــــدي، فتختلــــــف النغمــــــة ويختلــــــ
  .على ذلك بعض حركات الجسد أو المقام

وقـــــد يكـــــون لصـــــيغة األمـــــر دالالت أخـــــرى يؤّديهـــــا التنغـــــيم تخـــــرج عـــــن هـــــذه  
ــــــاب منهــــــا بســــــببه فروعــــــًا شــــــتى، فنحــــــو الفعــــــل  ــــــرع كــــــّل ب ــــــواب، أو يتّف ) اخــــــرج(األب

  .وقد يكون رجاءقد يكون طلبًا محضًا، ويكون زجرًا وتوبيخًا، : مثال

ومثـــــل ذلـــــك مـــــا يقـــــع فـــــي اللهجـــــة العاميـــــة، فـــــإذا قـــــّدم لـــــك شـــــخص شـــــيئا ال تريـــــده  
بـــــــنمط تنغيمــــــي َيفهـــــــم ) ال، شــــــكرا: (فتــــــرفض المعــــــروض وتشـــــــكر الشــــــخص بقولـــــــك

منـــــه مـــــرادك مـــــن دون أن يتـــــوهم ذلـــــك الشـــــخص أنـــــك تريـــــد أن تنفـــــي شـــــكره، وســـــواء 
الطبع بمعونــــــة قرينــــــة أو نيــــــة الوقــــــف، ويكــــــون ذلــــــك بــــــ) ال(فـــــي ذلــــــك الوقــــــف علــــــى 

  . السياق الحالي

ــــه الــــنص لمعــــان مختلفــــة بــــاختالف األوجــــه  وأثــــر التنغــــيم كثيــــرا مــــا يتجلــــى فــــي توجي
اإلعرابيـــــــة، وهـــــــوال ينشـــــــئ عالقـــــــات نحويـــــــة ليســـــــت موجـــــــودة ولكنـــــــه يختـــــــار بعـــــــض 

  .العالقات النحوية القابعة تحت السطح 

                                                           

 .١١٧النحو والداللة  ص ١ 



٢٤٨ 

 

ــــــــة الصــــــــوتي ــــــــى الطريق ــــــــي حــــــــاالت كثيــــــــرة عل ــــــــى ف ــــــــاع (ة ويتوقــــــــف فهــــــــم المعن اإليق
ــــــة ) والتنغــــــيم ــــــة دراســــــة اللغــــــة المنطوق ــــــرز أهمي ــــــا تب ــــــرى الســــــيوطي أن ، ومــــــن هن في

حــــّدثنا المرزبــــاني عــــن : التنغــــيم حقيقــــة صــــوتية نطقيــــة فــــي تأويــــل المعنــــى، إذ يقــــول
ــــــال ــــــب، ق ــــــن إســــــماعيل الكات ــــــراهيم ب ــــــدّي الكســــــائي بحضــــــرة الرشــــــيد، : إب ســــــأل اليزي

  : انظر أفي هذا الشعر عيب؟ وأنشده: فقال

  ال يكــون المهــُر مهــرُ             ال يكــون العيـُر مهـرًا 

أقــوى البــّد : انظــر فيــه، فقــال: قــد أقــوى الشــاعر، فقــال لــه اليزيــدي: فقــال الكســائي
، فضـرب اليزيـدّي بقلنسـوته األرض، "يكون"الثاني على أنه خبر لـ  "المهر"أن ينصب 

" المهــر مهــر: "أ فقــالالشــعر صــواب، إّنمــا ابتــد.. أنــا أبــو محمــد: وقــال
١

لــم يفطــن ... 
أو " الوقـف"ي لما رآه اليزيدّي الذي اسـتخدم شـيئًا جديـدًا فـي تفسـير البيـت، وهـو ئالكسا

التي ضغط عليهـا حـين الّنطـق، وأخـذت مطّـا -) ال يكون(قل التنغيم الذي جعل جملة 
 دها، فهــي ال صــلة بينهــا وبــين مــا بعــ_هــد لهــا بعيــدًا عــن هــذا   الســياق ، لــم يعاصــوتي

  .توكيد لما قبلها من حديث

وهكــذا  نــرى أن التنغــيم فــي نطــق الجملــة ينقلهــا مــن بــاب نحــوّي إلــى بــاب نحــوّي 
آخر، ويظهر ذلـك بارتفـاع الصـوت، أو انخفاضـه فـي أثنـاء الّنطـق للتعبيـر عـن معـان 
مختلفــة فــي نفــس اإلنســان، والجملــة قـــد تعتمــد علــى التنغــيم المصــاحب لنطقهــا لبيـــان 

  .ركيبها ما يدّل على هذا المعنىدون أن يكون في ت معناها

ويرى بعض الدارسين أن الّنحويين اهتموا بدور المتلّقي ال بدور المتكّلم إذ جعلـوا 
منهجهم فـي دراسـة بنـاء الجملـة يبـدأ مـن المبنـى للوصـول إلـى المعنـى، أي، فـي اتجـاه 

للغـوي حسـب النظريـة معاكس ال يسير فيه نظام الحدث الكالمي في عملية االتصال ا

الحديثة
٢
.  

                                                           

  . ١٩٩٥،  ٢، محمد الطنطاوي ، دار المعارف القاهرة ، ط ٢٤، نشأة النحو، ص ٣/٣١٦األشباه والنظائر١

  .١٩٧٧، ١ط ، ٩٤ مصطفى حميدة ،. د، نظام االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية  ٢



٢٤٩ 

 

ــا نــرى أّنهــم غيــر مصــيبين فــي ذلــك إلــى حــّد بعيــد، فللمــتكّلم دور كبيــر فــي  ولكنّن
تحديــــد معنــــى الجملــــة بوضــــعها فــــي إطارهــــا الّصــــوتي المالئــــم، فــــالتنغيم، أو التلــــوين 
ــًا فــي التفريــق بــين معــاني الجمــل كالخبريــة واإلنشــائية، فقــد  الموســيقي يــؤدي دورًا مهّم

الجملة خبرية في المعنـى، وهـي تحتـوي علـى أداة اسـتفهام فـي اللفـظ، وقـد تكـون  تكون
اســتفهامية دون أن تحــوي أداة اســتفهام ، وســنجد فيمــا نســتقبل مــن كالمنــا هــذا أن ثّمــة 
أمثلـــة ألســـاليب تخلـــو مـــن األدوات، ولكنهـــا فـــي الحقيقـــة أســـاليب لهـــا دالالت واضـــحة 

قـــد يمـــنح التنغـــيم التركيـــب المّصـــدر بـــاألداة مفهمـــة، والفيصـــل فـــي ذلـــك هـــو التنغـــيم، و 
تلوينــًا مختلفــًا يجعــل األداة والجملــة المركّبــة معهــا يعّبــران عــن أكثــر مــن حالــة، وبــذلك 
يخــرج األســلوب المعــروف إلــى أســاليب شــّتى، وفــي أحيــان كثيــرة تكــون قرينــة التنغــيم، 

لــة المركّبــة معهــا مــن أعظــم أثــرًا مــن القرينــة اللفظّيــة، أي األداة، بحيــث تجرّدهــا والجم
المعنـــى الـــذي تحمـــل عليـــه، فثمـــة جمـــل كثيـــرة تشـــتمل علـــى أداة االســـتفهام، لكّنهـــا ال 

¬��®��¯���m��µ��´��³��²��±��° :تحمــل معنــى االســتفهام، مــن ذلــك قولــه تعــالى

�̧�¶l 
١

 .  

 �mm��l��k��jn���r��q��p��ol :و كقوله تعالى
٢
.  

٣ تفيد معنى الخبرية فقد ذكر اآلمدي أّن الجملة االستفهامية
، إذ يخرج االسـتفهام 
إلــى معنــى التقريـــر أو النفــي، إذ تبــدو اآليـــة الكريمــة بهـــذا القــدر اســتفهامية ـ للوهلـــة 

إذا نظرنـا إليهـا مكتوبـة،  )هـل(األولى ـ بناء على القرينة اللفظيـة، وهـي أداة االسـتفهام 
يهــــا فــــي ســــياق المعنــــى فــــإذا عرضــــناها علــــى أســــماعنا مــــن أفــــواه القــــّراء، أو نظرنــــا إل

هــي ) هــل(القرآنــي، لــم تكــن الجملــة اســتفهامية، والقرينــة التــي كانــت لهــا الغلبــة علــى 
المعنــى والتنغــيم المعّبــر عنــه، وبهــذا تجــرّدت الجملــة مــن معنــى االســتفهام، مــع تــوافر 

  .قرينة االستفهام اللفظة المعروفة إلى التقرير أو النفي
                                                           

  .١:سورة اإلنسان  ١
  . ١٧: سورة سبأ  ٢

  .٢١٤-١/٢١١ازنة، اآلمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى، المو  ٣ 



٢٥٠ 

 

ـــو  ـــرة لتراكيـــب تخل مـــن أداة لالســـتفهام، ولكّنهـــا فـــي حقيقـــة االســـتعمال وثمـــة أمثلـــة كثي
تراكيـــب اســـتفهامية يســـتقبلها الّســـامع بـــإدراك واضـــح، ويتعـــّين االســـتفهام فـــي مثـــل هـــذه 
: الصــياغات بــالتنغيم، كمــا يتعــّين بــه التفريــق بــين األســاليب المختلفــة، مــن ذلــك قولــك

هم أّنهــا ال تكـــون إالّ  إِذ النظــرة األولــى إلـــى هــذه الجملــة المكتوبـــة تــو  ، )أنــت طالـــب(
ــالتنغيم جملــة إنشــائية اســتفهامّية، وذلــك بــّين  جملــة خبريــة إثباتيــة ، ولكّنهــا قــد تكــون ب

وشــائع فــي حــديثنا اليــومي ، فالنغمــة الصــوتية دالــة علــى معنــى
١

ومــن . ، أو موجهــة لــه
تحتمـل أكثـر مـن داللـة، إذ قـد تقـال الجملـة بنغمـة  )وصـَل الضـيفُ (ن جملـة مثـل إثم ف
يريــة فتــدل علــى اإلخبــار بوصــول الضــيف، أو تقــال بنغمــة اســتفهامية فتكــون ســؤاال تقر 

أوصل الضيف؟ وربما تنطق بطريقـة مختلفـة برفـع : عن تحقق الوصول أو عدمه، أي
الصوت وخفضه لتدل على الدهشة واالستغراب من وصوله، وبنغمة مختلفة أخرى قـد 

   .ذا تكون لكل نغمة داللةيدل على السخرية واالستهزاء من هذا الضيف، وهك

  :ويقول أحد الّرّجاز

  ٢هل رأيت الذئب قط ؟! حّتى إذا جّن الّظالم واختلط       جاؤوا بمذق 
  

خبرية تقريرية، تعنى جاؤوا بمذق يشبه لون الذئب، وذلك  "هل رأيت الذئب قطّ " فجملة
     .هامألّن الّنغمة الّصوتية تشير إلى معنى اإلخبار، وليس إلى معنى االستف

فلقرينة التنغيم أثر داللي كبير؛ إذ تهدي إلى تفسير الجملة تفسيرا صحيحا وبتنوعها 
المعاني وتتغير األساليب وتتحول إلى بعضها، من اإلخبار إلى االستفهام  تختلف

  .إلى التعجب، ومن التعظيم والتفخيم إلى التقليل والتحقير ونحو ذلك

لتراكيب التي قام فيها المـتكلم بحـذف جـزء مـن ويتزايد دور التنغيم مع الجمل وا
أجزائها ، كما يكثر ذلك مع أدوات االستفهام والنفـي ، وأحيانـا يمتـد إلـى أجـزاء أصـيلة 

ولــم يكــن المــتكلم ليفعــل مــا فعــل مــن الحــذف ، . مــن الجملــة ، كالمبتــدأ والخبــر ، إلــخ

                                                           

  .٢٨ صفاضل السامرائي،  الجملة العربية تأليفها وأقسامها ١
  .٢٧٥/ ١،  ، وهو في الخزانة الرجز لمجهول وينسب للعجاج ٢



٢٥١ 

 

علـى قرينـة مـا ، وفـي  سواء ألداة ، أو لجزء من أجزاء التركيب األصيلة ، إال اعتمادا
فيقـوم التنغـيم مـع مثـل تلـك التراكيـب بـدور بـارز فـي إيضـاح . األغلب ما تكون التنغيم

فتبــرز أهميــة التنغــيم فــي التأويــل ، نوعهــا ، وغرضــها ، والداللــة علــى المحــذوف منهــا
فقد ذكـر الفـّراء أنـه يجـوز : االستفهام"الّنحوي، ويمكن أن نأخذ مثًال الخالف في همزة 

، فيصــبح الكــالم بلفــظ اإلخبــار، ويــدّل المعنــى علــى  همــزة االســتفهام فــي الكــالم حــذف
£��¤����¢|��{����~�����¡��}�m��z���y���x����w���v��u:االستفهام، قال تعالى

¥¦���«��ª��©�������¨��§l ٢أو من ذرّيتي ؟ :والتقدير .١.� �

. �m��Y��X��W���V��U��T[��Zl٣ :وتابعـــه األخفـــش فأوضـــح أن قولـــه تعـــالى
في هذه اآلية الكريمة تقرأ بنغمة صوتية مستوية، مفيـدة االسـتفهام، ومـالك القـول فيهـا 
أّن االستفهام مفهوم من سياق الجملة بما يرافقها من تنغيم هو فـي األصـل صـورة مـن 
صــور التعبيــر، إذ النظــرة األولــى إلــى هــذه اآليــة مكتوبــة تــوهم أّنهــا ال تكــون إالجملــة 

فتحتمــل الجملــة أن تكــون . ولكّنهــا قــد تكــون بــالتنغيم إنشــائية اســتفهامية خبريــة إثباتيــة،
َأَو تلـــك نعمـــة؟ وتحتمـــل أن تكـــون خبريـــة علـــى ظاهرهـــا ، وال : اســـتفهامية ، والتقـــدير 

  . ٤ حذف فيها

  ٥  ��mH��G��F��E��D����C��B��AI��L��K����JM�������P����O���Nl:وفي قوله تعالى

يمكـــــــن أن تكــــــــون اســـــــتفهامية، ولــــــــيس فيهــــــــا أداة  ��mL��K����JM��l فجملـــــــة
ــــــــورة تناســــــــــب األنمــــــــــاط التنغيّمــــــــــة للجمــــــــــل  اســــــــــتفهام، وٕاّنمــــــــــا طريقــــــــــة نطقهــــــــــا بصــ

  .االستفهامّية يّدل على أّنها استفهامّية

                                                           

  .١٢٤البقرة  ١

  .�����١/٧٦ ا����ن، ا��ّ�اء  ٢

  . ٢٢:سورة الشعراء  ٣
، وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح ،  ابن مالك ،  ٤٦١ش ، ص معاني القرآن ، األخف ٤

 .٨٧ص .القاهرة ، بدون تاريخ –تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، مكتبة دار العروبة 
  .١: سورة التحريم  ٥



٢٥٢ 

 

  أهذا ربي ؟ :على تقدير في مواضعها الثالثة ، �me��dl١ :ومنه قوله تعالى

ا فــي توضــيح معنــى الجملــة ، يــؤدي ومــن ثــم ففقــدان التنغــيم مــع أهميتــه التــي أبرزناهــ
إلــى تعــدد التحليــل اللغــوي للنصــوص ، ولــذا نجــد النحــاة قــد اختلفــوا فــي تحليــل بعــض 

 "عيرتـه بأمـه ؟: يـا أبـا ذر : "النصوص مثـل قولـه  صـلى اهللا عليـه وسـلم  
٢
: يقصـد  

٣ أعيرته بأمه؟ فعبر بالجملة الخبرية ، اعتمادا على التنغيم الدال على االستفهام
.   

  إن أّمي ماتت وعليها: (ومن ذلك ما رواه ابن عّباس من أن رجًال قال

٤ أفأقضيه؟: ، أي)شهر فأقضيه صوم
.   

الصــدقة، مــن تمــر تمــرة  اأخــذ - رضــي اهللا عنهمــا -وروي أّن الحســن أو الحســين 
ما  (: فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم، فأخرجها من فيه، قال

) أن آل محمد ال يأكلون الصدقة علمت
٥
؟ ، أي أما علمت 

٦
  

ــــول ــــى حــــذف حــــرف االســــتفهام فــــي هــــذا الحــــديث يق ــــك عل ــــق ابــــن مال : وقــــد عّل
  ) ومن روى ما علمَت، فأصله، أما علمَت ؟ (

وحذفت همزة االستفهام، ألّن المعنى ال يستقيم إّال بتقديرها
٧  

                                                           

  .٧٨ ،٧٧، ٧٦األنعام  ١
من اإليمان ، باب المعاصي  ، كتاب ١/١٥٨فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، ابن حجر العسقالني ،  ٢

 .م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦،  ١ط، دار طيبة ، ٣٠أمر الجاهلية ، حديث رقم 
 . ٨٩ص ، شواهد التوضيح  ٣
  .١٤٩المصدر نفسه، ص  ٤

  .١٤٨٥رقم ، ، كتاب الزكاة  ٤/٣٤٠فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، ابن حجر العسقالني ،  ٥
  .٨٧شواهد التوضيح  ص   ٦
  .١٤٦ه، ص المصدر نفس ٧



٢٥٣ 

 

ن القرينة اللفظية، أي األداة، إذ يبـدو وفي أحيان كثيرة تكون قرينة التنغيم أعظم أثرًا م
خبريــًا تقريريــًا يــوهم أّنــه ال يكــون إّال خبــرًا  لشــريف بهــذا القــدر للوهلــة األولــىالحــديث ا

  :كما اختلفوا في قول الشاعر .مثبتًا، ولكّنه قد يكون بالتنغيم إنشاء استفهامياً 

  ١رابِ صى والت مِل والحَ الر  عددَ       هراً بَ  ها ؟ قلتُ تحب : قالوا  ثمّ 

فقد ذهب المبرد إلى أنها جملة خبرية ، ال اسـتفهامية ، وقـد عـاب أبـو عمـرو بـن 
، موافقــا فـــي  العــالء  حملهــا علــى االســـتفهام، ألن حــذف االســتفهام غيــر جـــائز عنــده

  .ذلك الفراء 

أتحبهـــا: ذهـــب غيـــره إلـــى أنهـــا جملـــة اســـتفهامية ، ال خبريـــة ، والتقـــدير و 
٢
كالوّقشـــّي  .

قولــه هــذا هــو الخطــأ ومــا حكــوه مــن حــذف األلــف دليــل فــي : طــأ المبــّرد، فقــالالــذي خ
ويالحـــظ أن الوّقشـــّي يجيـــز حـــذف . اللفـــظ إّال مّمـــا يعطيـــه معنـــى الكـــالم معـــروف لهـــم

االستفهام على نّيـة تقـديره تعـويًال علـى أن معنـى التركيـب يـوحي بـذلك، شـأنه فـي ذلـك 

لى قّلتهمشأن النحاة اّلذين أجازوا حذف االستفهام ع
٣
.   

و لعـــّل أهـــّم مـــا ...أنـــت تحّبهـــا: قـــالوا وقيـــل إّنـــه إخبـــار ال اســـتفهام، والمعنـــى، ثـــمّ 
نلحظه في العرض الّسابق حول أداة االستفهام إنكار بعضـهم حـذف الهمـزة بـال دليـل، 

، وتأكيـد بعضـهم اآلخـر أّن )ورؤيته بيت عمر بـن أبـي ربيعـة علـى التقريـر أو اإلخبـار
بيعـــة هــــو اســـتفهام، وهــــذا الخـــالف يؤكــــد وجـــود ظــــاهرة التنغــــيم بيـــت عمــــر بـــن أبــــي ر 

واالعتمـــاد عليـــه فـــي تأويـــل البيـــت، فمـــن يســـّلم أن الجملـــة اســـتفهام عـــّول علـــى لفظهـــا 
  .بنغمة االستفهام، لذلك تأّول االستفهام والشيء غير ذلك

                                                           

، تصحيح بشير يموت  ٥٠انظر ديوان عمر بن أبي ربيعة ،  ص . عمر بن أبي ربيعة: من الخفيف ، قائله  ١
،  ١/٣١١م ، والكتاب ١٩٣٤ - هـ  ١٣٥٣،  ١طبيروت ،  –، المكتبة األهلية للطبع والترجمة والتأليف والنشر 

 .م ١٩٧٩دمشق وبيروت ، -ث را، دار المأمون للت ١/٢٦٧وشرح أبيات سيبويه ، السيرافي ، 
 .٣٩،  ٣٨، وشرح شواهد المغني ص  ٧٩٢،  ٧٩١الكامل ، المبرد ، ص  ٢
  .١٩٠ص همحمد عبد. د، اللغة العربية ثوابت ومتغيرات  ٣



٢٥٤ 

 

أّمــا مــن رأى أّنهــا تقريــر فقــد لفظهــا بنغمــة التقريــر، وهــو محــّق فــي ذلــك، أي إن  
 الرأيين صواب، واالختالف نابع من الوجهة التنغيمية، وال سّيما أنّنـا علمنـا اعتمـاد كال

  .العلماء أصحاب هذه اآلراء والتأويالت على الّسماع وتدوين القاعدة النحوية

وّمما حـذف فيـه حـرف االسـتفهام مستعاضـًا عنـه بـالتنغيم الخـاّص بهـذا المعنـى،  
 على من عّيره بفرحه لموت أخيه وميراثه إّياه  اقول الحضرمي ابن عامر األسدّي رد:  

  ١َشصاِئصًا َنَبالَ  اُأورُث َذْودً            نْ أَ وَ  امَ رَ الكِ  زأَ رْ أُ  أنْ  أفرحُ 

 ، وٕاّنمـا اسـتفهامية، ولـيس فيهـا أداة اسـتفهام.. ويمكن أن تكون جملة أفرح أن أرزأ الكـرام
جمـــل االســـتفهامية يـــدّل علـــى أّنهـــا طريقـــة نطقهـــا بصـــورة تناســـب األنمـــاط التنغّيميـــة لل

  : ؟ومن هذا القبيل ـ أيضًا ـ قول الكميت األزدي..استفهامّية ـ أي أأفرح أن أرزأ الكرم 

عهد عاد  من  القرون  أباد معًدا       و  أباد  قد الدهَر  ترى   ما
٢.  

ــــــه عــــــن االســــــتفهام  ــــــر في ــــــا عّب ــــــرأ بنغمــــــة صــــــوتية مســــــتوية، مّم ــــــت يق فهــــــذا البي
؟ تعـــــويًال علـــــى أن معنـــــى التركيـــــب يـــــوحي بـــــذلك، ... أمـــــا تـــــرى: والتقـــــدير بـــــالتنغيم،

  .مّما حذف منه حرف االستفهام مستعاضًا عنه بالتنغيم الخاّص بهذا المعنى

وقــد يســاعد التنغــيم كــذلك علــى التوزيــع التحليلــي للــنص الواحــد  
٣
أو إعطــاء األســلوب  

ير القـرآن الكـريم أوضـح تجسـيد ولعـل تفسـ. معنى مغايرا لمعناه الحقيقي الذي وضع له
لـــذلك؛ إذ كثيـــرا مـــا ُيختلـــف فـــي إعـــراب الـــنص القرآنـــي فيتغيـــر بـــذلك المعنـــى الجزئـــي 

  .إلى التنغيم -في قسم منه  -أوالمعنى الداللي، ومرّد ذلك 

                                                           

،  ١/٣٧دي، تحقيق عبد العزيز رباح، شرح أبيات مغني اللبيب، عبد القادر البغدا :من المنسرح ، انظر  ١
  . الشص  حديدة معقوفة يصاد بها السمك ـ١١/١٧٨تهذيب اللغة 

  .١٤٧شواهد التوضيح ، ص من الخفيف ،  ٢

  .١٥٢ -١٥١: النحو الداللة  ٣



٢٥٥ 

 

و مـــــع تنغـــــيم معـــــين يمكـــــن أن يكـــــون الـــــنّص كلّـــــه جملـــــة واحـــــدة ومـــــع تنغـــــيم آخـــــر 
  : آلية الكريمةيكون أكثر من جملة، ومثال ذلك هذه ا

�m_����~}��|��{z���y��x`�����c�bal :قال تعالى
١� �

 يوّزعها التنغيم على جملتين، لكن تختلف عناصر كّل منها، فقد تكون الجملة األولـى 
فهـــو جــــزاؤه، :  والجملــــة الثانيـــة ، إثبـــات، والتنغــــيم هنـــا  جـــزاؤه مـــن وجــــد فـــي رحلـــه: 

  .؟ والتنغيم تنغيم استفهام... جزاؤه : وقد تكون األولى هي ، والتنغيم هنا إثبات

، والتنغــيم هنــا تنغــيم إثبــات، ) مــن وجــد فــي رحلــه، فهــو جــزاؤه : (والجملــة الثانيــة
m���t��s��r��q :؟ وقوعهـا بعـد قولـه تعـالى mylويّسوغ تنغـيم االسـتفهام فـي

��v��ul���
٢

�m��xواالســـــتفهام فيهـــــا واضـــــح بأداتـــــه، والشـــــّك أن تنغـــــيم جملـــــة ، 

yl االســتفهام، وجملــة  ، بنغمــة�m_����~��}��|��{��zl  بنغمــة التقريـــر ،

واإلخبار، سيّقرب معنى اآليات الكريمة إلى األذهان ويكشف عن مضمونها
٣
.  

مـــن اإلشـــارات الواضـــحة التـــي تـــّدل علـــى إدراكهـــم عالقـــة تنغـــيم الجملـــة وطريقـــة و      

قراءتهــا بــالمعنى، مــا ذهــب إليــه ابــن الشــجري فــي أماليــه
٤
االســتفهام بمعــان  عــن ورود 

my��x��w�|��{��zl: متباينة، وذلك عندما قال توبيخًا، كقوله تعالى
٥
 

                                                           

  .٧٥ : يوسف ١
  .٧٤:يوسف  ٢
 .١٣أحمد مختار عمر، ص. ، د علم الداللة ٣

دار المعرفــة اآلمـالي الشـجرية، ابــن الشـجري، ضـياء الــدين أبـو السـعادات، هبــة اهللا بـن علـي بــن حمـزة العلـوي،  ٤
  .٢٦٥للطباعة والنشر، بيروت، ص

  . ٨٤:النمل  ٥



٢٥٦ 

 

 ،�m�{��z��y��x��wl ،�m����£��¢��¡���l 
١
  ،�m��®

³��²��±��°��¯�l ٢.   

وكذلك هي توبيخ عند من قرأها بلفـظ الخبـر، وذكـر الفـراء  أنهـا تخـرج إلـى التـوبيخ 
  .؟، وذكر ابن قتيبة  أنها للتعجب..! رون، فالمعنى ويحكم كيف تكف والتعجب

وممـــــا مضــــــى تتضــــــح أهميــــــة التنغــــــيم ، ومــــــا يقــــــوم بــــــه مــــــن تحديــــــد لمعنــــــى الجملــــــة ، 
وبالتـــــــالي يتضـــــــح أثـــــــر فقـــــــدان التنغـــــــيم ، كإحـــــــدى الـــــــدالالت ، أو القـــــــرائن الموضـــــــحة 

ـــــة الصـــــوتية . للمعنـــــى ـــــك الدالل ـــــدان تل ـــــد يـــــؤدي فق فـــــي بعـــــض النصـــــوص ) التنغـــــيم(وق
  . رية ، والقرآنية ، إلى تعدد في األوجه اإلعرابية  الشع: اللغوية 

�m���q��p��o��n��m: قوله تعالى في ) ما (ولهذا السبب نفّسر خالفهم في  

s��rl 
٣
.  

: ذهــــــب بعضــــــهم إلــــــى أّنهــــــا مصــــــدرية، وأّن المعنــــــى والتقــــــدير:   الوجــــــه األول

، أو بسبب إغوائك ألقعدّن  أقسم بإغوائك لي ألقعدنّ 
٤
.  

استفهامية، وأّن التركيب على االسـتفهام، واالسـتئناف،  ) ما (أن :  نيالوجه الثا

؟ ثـم ابتـدأ مقسـمًا، فقـال ألقعـدنّ .. والتقدير بأّي شيء أغـويتني
٥

ومثـل ذلـك يقـال عـن . 
  :خالفهم في قول سالم بن وابصة

أخو ثقة فانظر بمن تثق  إال     وال يؤاتيك فيما ناب من حدث
٦
.  

                                                           

   . ٩٥: الصافات  ١
  .٢٨ : البقرة ٢
  . ١٦:سورة األعراف  ٣
  .٢/٤٢٧الكشاف  ٤
٥  ، ����  .٢٧٥-٤/٢٧٤ا���� ا�

٣٤٥-٣/٣٤٣، ١٩٨٣�#"� ، ا�، )�ح أ%��ت ١/١٥٤�#"� �! ا�� �� ، ا�  ٦.  



٢٥٧ 

 

: ثّـم اسـتأنف فقـال) فانظر (استفهامية، وأّن األصل )  من (فقد ذهب بعضهم إلى أّن 
؟ وقيل إّن األصل فانظر من تثق به، فحذف الباء ومجرورهـا، وزاد البـاء ....بمن تثق

تعويضاً )  من (في 
١
.  

ــز بــــــين اإلثبــــــات واالســــــتفهام لمــــــا  ــــ ــــــوال تغييــــــب الكتابــــــة لقرينــــــة التنغــــــيم الممّي ول
  .كان هذا الخالف في توجيه هذا البيت

ــــن هــــــذا القبيــــــل اخــــــتالفهم فــــــي  ���mm��ln: ، فــــــي قولــــــه تعــــــالى�m��olومــ

r��q��p��os��x��w��v��u����tl ٢  

، والمعنـــى أولـــم يعلمـــوا  فـــي هـــذه اآليـــة الكريمـــة نافيـــة ��m��olأنّ :  الوجـــه األول
  ".بصاحبهم" وخبرها  اسمها ،" جنة"و انتفاء الجنون عن صاحبهم ،

ــــــاني ــــــروا أّي : ، اســــــتفهامية، والمعنــــــىأّنهــــــا اســــــتئنافية:  الوجــــــه الث أو لــــــم يتفك
  .شيء بصاحبهم من الجنون مع انتظام أقواله وأفعاله

موصــولة، والكــالم إثبــات، وعلــى ذلــك يكــون الكــالم خارجــًا  �m��olأن ّ: الوجــه الثالــث

علــى رغــم المشــركين، ولّكــن األلوســي 
٣
) مــا(ضــّعف حمــل  ٤ضــعفه وأمــاأبو حّيــان فقــد 

  .ضّعف حملها على االستفهام على الموصولية، كما

���m��c���b��a :ومنه قوله تعالى �̀�_��~��}��|��{��z��y��xl 
٥
.  

                                                           

  .٣٤٥-٣/٣٤٣،  ا��,+ر �� ( ١

  .�١٨٤اف 01رة ا.- ٢

٣  ����� .٩/١٢٧روح ا�
  .٤/٤٣٢البحر المحيط ،  ٤

  .٢ـ١المسد  ٥



٢٥٨ 

 

الثانيـة موصـولة  �m��olاألولـى نافيـة، وهـذا يتبعـه أن تكـون  �m��olأن : الوجـه األول
  .أو مصدرية

لـــم يغـــِن عنـــه مالـــه المـــوروث عـــن آبائـــه، ومـــا كســـب هـــو : وعليـــه يكـــون المعنـــى 
  .ما كسب من أرباح ماله الذي يّتجر به ، أوفسه أو بن

أّي شــيء : أو تكــون اســتفهاما، وهــي عندئــذ فــي موضــع نصــب، أي:   الوجــه الثــاني
أيــن الغنــى الــذي لمالــه : يغنــي عنــه مالــه ؟ وهــو علــى وجــه التقريــر واإلنكــار، ومعنــاه

أن الثانيـــة االحتمـــالين الســـابقين أو  �m��olولكســبه ؟ وهـــذا التوجيـــه يتبعـــه أن تحتمــل 

وأّي شيء كسب ؟ بمعنى لم يكسـب شـيئا : تكون استفهاما آخر، أي
١

وحصـيلة ذلـك . 
أّن هذه اآلية الكريمة ممكن أْن تـؤدى بثالثـة أنمـاط تنغيميـة يتوجـه بهـا المعنـى ويتميـز 

قـد توجهـت لـدى أبـي حيـان فـي  �m��olتبعا لذلك ومثل هذه التحـوالت فـي  �m��olنوع 

مواضع مشابهة 
٢
.  

اخــــــــــتالف التنغــــــــــيم الخــــــــــاّص بمعنــــــــــى االســــــــــتفهام عــــــــــن التنغــــــــــيم والشــــــــــّك أّن 
ــى التقــــــدير واإلثبــــــات هــــــو عنصــــــر داللــــــي كبيــــــر يهــــــدي إلــــــى تفســــــير  الخــــــاص بمعنــــ

الجملـــــة تفســـــيرًا صـــــحيحاً 
٣

ــا كـــــان هـــــذا الخـــــالف فـــــي توجيـــــه .  ولـــــوال هـــــذه القرينـــــة لمـــ
  .معنى مثل هذه التراكيب وٕاعرابها 

ه جملــة واحــدة علــى لــقــد يكــون الــنص ك وقــد يختلــف توزيــع الــنص تحليليــا بــالتنغيم؛ إذ
لــك مــا معــّين أو يكــون أكثــر مــن جملــة علــى نمــط تنغيمــي آخــر، ومــن ذ نمــط تنغيمــي

��©���mª: قوله تعالى جاء في �̈�§��¦l 
٤.  

                                                           

 .٨/٥٢٧البحر المحيط  ١
 : الحجر ، ٤٨ : األعراف :تفسير اآليات اآلتية على الترتيب  ٨/٣١٩، ٧/٤١،٤٢، ٥/٤٥١، ٤/٣٠٦المصدر نفسه   ٢

 .٢٨الحاقة ،  ١٩٢الشعراء  ، ٨٤
  .٩٤-٩٣، ص  م١٩٩١معة البعث، في أصول النحو، سعيد األفغاني ،  منشورات جا٣

  .١١، ١٠الواقعة ٤



٢٥٩ 

 

ــــــد أورد ــــــرازي   فق ــــــي جملــــــة   ثالثــــــة أوجــــــه إعرابيــــــةال   �m§��¦lف
  :والذي أدى بدوره إلى اختالف التحليل للجملة 

والمعنــى ،  الثانيــة �m�§lوخبرهــا  ،" مبتــدأ"األولــى �m�§l:  الوجــه األول
اخـتالف  ، علـى١و هـو قـول الزجـاج ن إلى اإليمـان هـم السـابقون إلـى الجنـةن السابقيأ

ر المتعلقين عند المفسـرين تقدي
٢

كمـا رآه ابـن  ، أو أن المعنـى علـى التفخـيم والتعظـيم، 

عطية ورجحه
٣
ألنه مذهب سيبويه ؛  

٤
؛ ن فـي تـرجيح هـذا القـول واتفق معه أبـو حيـا، 

ألنـــه ذكـــر أصـــحاب الميمنـــة متعجبـــا مـــنهم فـــي ســـعادتهم، وأصـــحاب المشـــأمة متعجبـــا 
مثبتـا حــالهم معظمـا، وذلــك باإلخبــار �m�§lمـنهم فــي شـقاوتهم، فناســب أن يــذكر 

عموم في السبق إلى أعمال الطاعات، ��m�§lأنهم نهاية في العظمة والسعادة، و

ٕوٕالى ترك المعاصي
٥
.  

" والخبــــر ، الثانيــــة توكيـــد �m�§l، " مبتـــدأ"األولـــى �m�§l : ه الثــــانيالوجـــ

ُبونَ  وكذا ابن عطية إال أنه أعرب " ُأوَلِئَك اْلُمَقرm�§l� الثانية نعتا
٦
.  

   :األولــى معطــوف علــى مــا قبلهــا وهــو قولــه تعــالى  m�§l:  الوجــه الثالــث

�m��¤�����£��¢��¡�����}��|��{��z���yl 
٧

  

  

                                                           

  .٥/١٠٩معاني القرآن وٕاعرابه  ١
  .٢٧/١٨٧ :المعاني روح ٢
  .٥/٢٤٠المحرر الوجيز  ٣
  .٢/٣٥٩,٣٦٠: الكتاب ٤
  .٨/٢٠٥البحر المحيط  ٥
 .٥/٢٤٠المحرر الوجيز  ٦
 .٩,٨الواقعة  ٧



٢٦٠ 

 

ُبونَ ابقون الس "وجملة   جملة جديدة من المبتدأ وخبره " ُأوَلِئَك اْلُمَقر
١
.  

أما القرطبي فقد ذكر الوجهين األولين دون أن يرجح بينهما 
٢
 .  

�m���Y��X���W��V��U��T��S��R��Q: ومنــــــــه قولــــــــه تعــــــــالى
���e��d����c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z

f��l 
٣
.  

  : في اآلية على وجهين  mRlفقد اختلف العلماء في خبر المبتدأ 

  ٤.حال "���U��T"و، خبر "���S"و، مبتدأ  �mRl:الوجه األول

��U��T" و، نــــــــــــداء " ���S"و، مبتــــــــــــدأ  mRl:  الوجــــــــــــه الثــــــــــــاني
.خبر "

٥
وخطأ النحاس هذا الوجه 

٦
ألنه خطأ على مذهب سيبويه 

٧
.  

مـــن ) ��S (وواضـــح مـــا ورد مـــن تحـــول الـــنص عنـــد التقـــديرين، وتحـــول كلمـــة 
الـنمط التنغيمـي  -بـالطبع -ويختلـف . إلى أسلوب إنشائي هـو النـداء خبرية جزء جملة

خبـرا لمبتـدأ وهـي جـزء جملـة عـن الـنمط التنغيمـي  )��S (لهذا النص باعتبـار كلمـة 
 .باعتبارها منادى يفصل بين جزأي جملة

                                                           

  .٢٩/١٤٦،١٤٧،مفاتيح الغيب  ١
 .٢٠/١٨٣،١٨٤ تفسير القرطبي ، ٢
  .٨٥البقرة  ٣
  .١/٤٥٨، البحر المحيط   ٤
  .٢/٢٣٨ :تفسير القرطبي  ٥
  .١/٢٤٣،٢٤٢إعراب القرآن  ٦
  .٢/٢٣٢الكتاب  ٧



٢٦١ 

 

 ن توجيه الـنص إلـى المعـاني فـي أحيـان كثيـرة مرهـون بـالنمط التنغيمـي إف ومن ثم
دى بــه، والتحليــل اإلعرابــي نفســه قــد ال تفهــم أســراره وال ُتحــّل ألغــازه إال بقرينــة الــذي يــؤ 

  .صوتية سياقية هي قرينة التنغيم

 �mk��jl��q��p��o��n��mr��u������t��sl :ومثال ذلك قوله تعالى 
١
.  

  .�m��jlأورد القرطبي أوجها إعرابية لكلمة 

ملـــــــة إبـــــــراهيم (فـــــــي قولـــــــه تعــــــالى  �m��£lأن تكـــــــون بـــــــدال مــــــن :  الوجــــــه األول        
  ."ملة"ـ ك: والمنصوبة على المفعولية لفعل محذوف والتقدير نتبع ملة أو على نزع الخافض )حنيفا

  .اتبعوا : أن تكون مفعوال به لفعل محذوف تقديره :  الوجه الثاني

  .٢الزموا صبغة: أن تكون منصوبة على اإلغراء والتقدير :  الوجه الثالث

راب لكلمـــــة صـــــبغة مـــــا بـــــين اإلغـــــراء وغيـــــر ذلـــــك بســـــبب غيـــــاب فتعـــــدد اإلعـــــ
  ".التنغيم " القرينة اللفظية

ـــــــــــا قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى  �mv��u��t��s��rw����x :ومــــــــــــــن ذلــــــــــــــك أيضـــ

¡������~��}���|���{��z��y¢��¥��¤��£l 
٣
 .  

  :وجهين إعرابيين  �m��£lفقد أورد الفراء في نصب كلمة  

  . دينكم كملة أبيكم: فض ، والتقدير أنها منصوبة بنزع الخا" :  الوجه األول

أن تكون منصوبة على اإلغراء والتقدير اتبعوا ملة أبيكم" :  الوجه الثاني
٤
.  

                                                           

 .١٣٨: البقرة  ١
  . ٢/٤٢٠تفسير القرطبي ،  ٢
 .٧٨: الحج  ٣
 .٢/٢٣١معاني القرآن ، الفراء ،  ٤



٢٦٢ 

 

فعلــى الوجــه األول يكــون األســلوب خبريــا وعلــى الثــاني يكــون األســلوب إنشــائيا 
وقــد ذكــر القرطبــي هــذين .ومــا ســاعد علــى ذلــك التعــدد هــو فقــدان التنغــيم فــي الجملــة

متفقا مع الفراء في إعرابه الوجهين 
١
 .  

ــــــــــــــك قولــــــــــــــ ����mÙ����Ø����������×��Ö����Õ��Ô��Ó��ÒÚ: تعــــــــــــــالى  هومــــــــــــــن ذل

à����������ß��Þ�����Ý��Ü��Ûá����å��ä��ã��âl 
٢
.  

   :أوجها إعرابية حسب التنغيم المؤثر فيها �m�Ûlفقد أورد العلماء في كلمة 

ـــــــــى اإل: الوجـــــــــه األول ــة أن تكـــــــــون منصـــــــــوبة عل ـــــــ ـــــــــن عطي غـــــــــراء ذكـــــــــر اب

انظروا صنع اهللا : والتقدير
٣
.  

ــــــاني ـــون منصــــــوبة علــــــى أنهــــــا مفعــــــول " ذكــــــره الزجــــــاج :  الوجــــــه الث أن تكـــ

صنع اهللا صنعا : مطلق والعامل محذوف والتقدير
٤
.  

ذلك صنع اهللا :على أنها خبر لمبتدأ محذوف والتقدير رفعال : الوجه الثالث
٥
.  

لكنـــه قــــال عــــن  ســــابقين ،وهـــذا الوجــــه ذكـــره القرطبــــي إضــــافة إلـــى الــــوجهين ال
ولعلــه يقصــد أنــه يجــوز الرفــع فــي غيــر القــرآن ألنــه لــم تــرد ، " يجــوز الرفــع ": األخيــر

. قراءة بالرفع ال متواترة وال شاذة وربما نقل هذا عن الزجاج في معانيه
٦

  

                                                           

   . ١٤/٤٥٣تفسير القرطبي ،  ١
 .٨٨: النمل  ٢
  .٤/٢٧٣المحرر الوجيز ٣
  .٤/١٣٠انظر معاني القرآن للزجاج ،  ٤
    .١٦/٢٢٢تفسير القرطبي  ٥
   . ٤/١٣٠معاني القرآن للزجاج ،  ٦



٢٦٣ 

 

ـــــه تنغـــــــيم خـــــــاص بـــــــه أمـــــــا  فعلـــــــى الوجـــــــه األول يكـــــــون األســـــــلوب إنشـــــــائيا ولــ
وب خبريـــــــا ويختلـــــــف تنغيمـــــــه عـــــــن التنغـــــــيم علـــــــى الـــــــوجهين آلخـــــــرين فيكـــــــون األســـــــل

  .المالزم للجمل اإلنشائية  

©���m§�¦��¥��¤¨����¬���«��ª :ومـــن ذلـــك أيضـــا قولـــه تعـــالى 

�� �̄�®l 
١

 .  

  : وجهين إعرابيين، �m©lفقد أورد القرطبي في 

ـــــــــــ" :  الوجـــــــــــه األول  ا فتكـــــــــــون أن يكـــــــــــون األســـــــــــلوب خبري�m©l – 
  .َفَطر ِفْطرة اهللا: ، والتقدير  مفعوال مطلقا لفعل محذوف –على هذا 

منصوبة على اإلغـراء  �m©lأن األسلوب إنشائي ، فتكون  :الوجه الثاني      
علـــيكم أو الزمـــوا فطـــرة اهللا أو اتبعـــوا : ، فتكـــون مفعـــوال بـــه لفعـــل محـــذوف ، والتقـــدير 

اهللا  فطرة
٢
.  

ــــدد األوجــــــه اإلعرابيــــــة فــــــي نصــــــب  ، مــــــا بــــــين  �m©lفمــــــا أدى إلــــــى تعــ
ــــــــدان  المفعــــــــول ــــــــى اإلغــــــــراء ، هــــــــو فق ــــــــه ، أو النصــــــــب عل ــــــــق و المفعــــــــول ب المطل

  .التنغيم الذي لو ظهر لحسم األمر ، ولحدد نوع األسلوب

  

  

  

  

                                                           

 .٣٠: الروم  ١
،  ٢/١٨٦، وٕامالء ما من به الرحمن  ٣/٢٧١،  إعراب القرآن ، النحاس  ١٦/٤٢١تفسير القرطبي ،  ٢

 .٧/١٦٧وتفسير البحر المحيط 



٢٦٤ 

 

  المبحث الثاني
  الوقف والوصل وأثره في تعدد األوجه اإلعرابية

  : معنى الوقف والوصل: أوال 

ِسـواٌر مـن : يـل هـو، وق المسـك الـذي يجعـل لأليـدي: الحبس، أو هـو: الَوْقُف في اللغة
وقْفــُت الدابــة ووقْفــُت الكلمــة :  مصــدر الفعــل المتعــدي َوَقــَف، كقولــك:  والوقــف .عــاج

ــه علــى ذْنبــه، أي ــا، فــإذا كــان . أطلعتــه عليــه: َوْقفــا، وَوَقْفُت ــُت الــدار للمســاكين َوْقًف وَوَقْف
  .١وقفت وقوفا: الزما قلت

اتصـــل الشـــيء بالشـــيء لـــم :  بـــالفتح وســـكون الصـــاد عـــدم االنقطـــاع يقـــال: الوصـــل لغـــة
وصـْلت الشــيء وصــًال وِصـلًة، والوصــل ضــد الِهجـران، وخــالف اَلفصــل، : ينقطـع، ويقــال

مكـان :  هي التي تصل َشعرها بشعر آخر حتـى يطـول، والوصـلة:  والواصلة من النساء
، أي أن يصــــل أقاربــــه وال يهجــــرهم،  اتصــــال شــــيئين، وِصــــلة الــــرحم مــــن وصــــل رحمــــه

هو الذي بعد الروي : الثوب والُخف، وحرف الوصلوالوصل من وصل 
٢
.  

،  ٣، أحـد أضـالع مثلـث األداء الصـوتي) الوقـف و الوصـل(وتعد الداللـة الصـوتية    
وفقـــدان هـــذه الداللـــة يـــؤثر فـــي بعـــض النصـــوص فيســـبب تعـــددا فـــي األوجـــه اإلعرابيـــة 

تابعـة للجملـة  لبعض األلفاظ ؛ ألننا مع غياب تلك الداللـة نواجـه ألفاظـا ال نـدري أهـي
الســابقة متممــة معهــا المعنــى ، أم هــي مبتــدأ بهــا ويســتأنف بهــا الكــالم ؟ وعالقتهــا بمــا 
                            قبلهـــــا عالقـــــة جملـــــة بجملـــــة ، ال عالقـــــة مفـــــرد بجملـــــة ، أو أنـــــه ال عالقـــــة بينهمـــــا ؟ 

ف هــو الوصــل هــو اتصــال السلســلة النطقيــة مشــتملة علــى مفــردات أو جمــل ، والوقــو 

 قطع السلسلة ليتحول الكالم إلى دفعات كالمية منفصل بعضها عن بعض
٤
.  

                                                           

  ."وقف :" مادة   ١٢/٥٢٧، تاج العروس  ٥/٢٢٤العين  ١
  .٤/٦٤القاموس المحيط،١١/٧٢٦اللسان  ٢
  .الوصل أو الوقف: التنغيم ، وثالثها : النبر ، وثانيها : وأول أضالع هذا المثلث  ٣

 . ٨٢محمود حسن الجاسم ، ص .تعدد األوجه في التحليل النحوي ، د ٤



٢٦٥ 

 

إّن السلســلة الكالميــة المنطوقــة قــد ال تــؤدى دفعــة واحــدة بخاصــة إذا كانــت طويلــة، إذ 
قــد تُقطــع اضــطرارا  ليعــاد وصــلها مــرة أخــرى مــا دام الــَنَفس محــدودا والعــوارض كثيــرة، 

السلسـلة يعنـي تمـام معنـى وبدايـة آخـر؛ ولهـذا قـال  وقد تُقطـع اختيـارا مـا دام قطـع تلـك
ــا لــم يمكــن القــارئ أن يقــرأ الســو :" ابــن الجــزري   ــم لّم رة أو القصــة فــي نفــس واحــد، ول

التنفس بين كلمتين حالة الوصل، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة، وجـب حينئـٍذ  زيج
فس واالسـتراحة مشـترطا اختيار وقف للتنفس واالستراحة وتعين ارتضاء ابتداء بعد التـن

"أْن ال يكون ذلك مما يخل بالمعنى وال يخل بالفهم  
١
.  

العلـــــم الـــــذي يرشـــــد قـــــارئ القـــــرآن :" ومـــــن ثـــــم عـــــرف علمـــــاُء القـــــراءات الوقـــــف  بأنـــــه 
إلـــــى مراعـــــاة وقوفـــــه ؛ حرصـــــا علـــــى اتســـــاق المعنـــــى وســـــالمة اللغـــــة؛ ليعـــــين  بأدائـــــه 

"ن وهو الفهم واإلدراك ذلك على تحقيق الغرض الذي من أجله ُيقرأ القرآ
٢

  

وللعالقــة بـــين الوقـــف والمعنـــى؛ صــار الوقـــف قرينـــة صـــوتية مهمــة ُتِعـــين علـــى فهـــم الـــنص 
وتوجيه معناه، وقد أدرك علماء العربية وظيفته هذه، ووعوا أهميتها وخطرها في معرفة أداء 

داء القرآني القرآن وتوجيه المعنى القرآني، وكانت أقدم إشارة تدعو إلى التأمل في أصول األ

��mT����S��R��Q��P�����Ol:السـيوطي  فـي قولـه تعـالىإشارة اإلمام علـي فيمـا نقلـه عنـه 
٣
 

"الترتيل تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف  : " فقد قال
٤

  

ـــــف ـــــل عـــــن الوق ـــــه قي ـــــذلك كل ـــــرآن ، وبـــــه : ول ـــــة أداء الق ـــــٌل، وبـــــه ُيعـــــرف كيفي ـــــن جلي ف

قوع في المشكالت  تتبّين معاني اآليات، ويؤَمن االحتراز عن الو 
٥
.  

فــالوقف إذن مفصـــل مــن مفاصـــل الكــالم يمكـــن عنــده أن ينقســـم الســياق علـــى دفعـــات 
ن لـم إواقعة كالميـة منعزلـة، فـ -ا تاما إذا كان معناه -كالمية، تمثل الدفعة الكالمية 
                                                           

  .١/٢٢٤النشر  ١
  ٢٠٠٦، ١د الحربي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط، محمد خليل مرا ١٠الوقف في العربية ، ص ٢
 .٤المزمل  ٣
  .١٩٩٦، ١لبنان، ط   –، تحقيق سعيد المندوب ، دار الفكر،  بيروت  ١/٢٢١، للسيوطي ، اإلتقان  ٤
  . ١/٣٤٢البرهان ،   ٥



٢٦٦ 

 

ن الواقعــة إوقــف علــى الشــرط قبــل ذكــر الجــواب، فــيــتم المعنــى بالدفعــة الواحــدة كــأْن ي
ن حينئذ مشتملة على أكثـر مـن دفعـة كالميـة واحـدة  ؛ ومـن ثـم يمكـن أن الكالمية تكو 

ننظــر إلــى مواقــع الوقــف بطريــق ســلبي إذ ال يصــح وقــوع الوقــف علــى المضــاف دون 
المضــاف إليــه، وال المنعــوت دون نعتــه، وال الرافــع دون مرفوعــه وعكســه، وال الناصــب 

وف دون المعطــوف عليــه، دون منصــوبه وعكســه، وال المؤكــد دون توكيــده، وال المعطــ
وال البــــدل دون مبدلــــه، وال إّن أو كــــان أو ظــــّن وأخواتهــــا دون اســــمها، وال اســــمها دون 
خبرهــا، وال المســتثنى منــه دون االســتثناء، وال الموصــول دون صــلته اســميا أو حرفيــا، 
وال الفعل دون مصدره، وال الحـرف دون متعلقـه، وال شـرط دون جزائـه ، وعـدم الصـحة 

علــى عــدم تمــام المبنــى  والمعنــى إذا مــا وقــف علــى هــذه المواضــع ومثيلهــا  هــذا مبنــي
  .مما يكون فيها ما بعد الوقف مرتبطا بما قبله تركيبا ونظما، ومتعلقا به داللة ومعنى

عند أبي حيان علـى توجيـه الزمخشـري )  التركيبي (من أجل ذلك لم يستقم المعنى والمبنى 

لقـــراءة الرفـــع 
١
���¡��¢����£��¤����¥��¦��§�¨����m: قولـــه تعـــالىفـــي " يـــدرككم"فـــي  

µ�� �́�³��������²��±��°�� �̄�®���¬��«��ª��©lإذ رأى الزمخشري  ؛٢
��¨���©���ª"وهــو متصــل بـــ m¬�®lفــي قــراءة الرفــع أن الوقــف يقــع علــى 

والمعنــى ال تنقصــون شــيئا ممــا كتــب مــن آجــالكم أينمــا تكونــوا فــي مالحــم حــروب أو "

 �m��°��¯lقولهغيرها، ثم ابتدأ ب
٣
.  

ــــــث  ــــــى ومــــــن حي ــــــث المعن ــــــان عــــــدم اســــــتقامة هــــــذا التخــــــريج مــــــن حي ــــــو حي و رأى أب
ـــــــــــين ـــــــــــرده مـــــــــــن هـــــــــــاتين الجهت ـــــــــــف، ف ــــتج عـــــــــــن الوق ـــــــ ـــــــــــي ِلمـــــــــــا ن ـــــــــــى التركيب        : المبن

إذ إّن مــــــا دلــــــت عليــــــه اآليــــــة بعــــــد الوقــــــف، ال يناســــــب أن يكــــــون متصــــــال : المعنــــــى
مــــــا هــــــو فــــــي اآلخــــــرة، لقولــــــه ؛ ألن ظــــــاهر انتفــــــاء الظلــــــم إن" ��¨���©���ª"بقولــــــه 

�m��§��¦��¥����¤��£����¢��¡���l. 
                                                           

 . ١/١٩٣المحتسب ، طلحة بن سليمان قراءة  ١
 . ٧٨ ، ٧٧النساء  ٢
  .٢/١١١الكشاف ، ٣



٢٦٧ 

 

وأمــــا مــــن حيــــث الصــــناعة النحويــــة، فإنــــه علــــى :  حيــــث قــــال :  الــــنظم والتركيــــب 
ــــــى أن ــــــدل عل ــــــق" ��¬���®" ظــــــاهر كالمــــــه ي ــــــه " متعل مــــــا  "¨���©���ª":بقول

ال تنقصـــــون شـــــيئا ممـــــا كتـــــب مـــــن آجـــــالكم، أينمـــــا تكونـــــوا فـــــي : فســـــره مـــــن قولـــــه أي
اســــــم شــــــرط ، فالعامــــــل  �m���¬lالحــــــرب أو غيرهــــــا، وهــــــذا ال يجــــــوز، ألن مالحــــــم

ـــــه إنمـــــا هـــــو فعـــــل الشـــــرط بعـــــده، وألن اســـــم الشـــــرط ال يتقـــــدم عليـــــه عاملـــــه، فـــــال  في
اضـــــرب زيـــــًدا متـــــى جـــــاء، : ، بـــــل إذا جـــــاء نحـــــو" ��¨���©�"يمكـــــن أن يعمـــــل فيـــــه 

  ١.ال يجوز أن يكون الناصب لمتى اضرب 

نــه لــو لــم يلتــزم ألدى إلــى مخالفــة المعنــى المــراد ؛ بــل ويالحــظ أهميــة  الوقــف كــذلك أ
�: ألدى إلى وجود معنى مخالف تماما  و مثال ذلك  قول اهللا تعالى �

�mo��n��mp����v��u��t��s��r��ql 
٢
فــــال بــــد مــــن الوقــــف عنــــد قولــــه  

ولو وصل الكالم لخـالف المعنـى المـراد بـل جـاء بعكسـه فـال بـد أن  �mol :ىتعال
وَن َوَمــا ُيْعِلُنــوَن فهــو تعليــل صــريح ...  َيْحُزنــَك َقــْوُلُهمْ  َفــالَ .تقــرأ هكــذا  ــُم َمــا ُيِســر ِإنــا َنْعَل

  .للنهي بطريق االستئناف بعد التعليل  

ــــــــــــــــك و  ��m��H��G��F��E��D��C��B��A:قــــــــــــــــول اهللا تعــــــــــــــــالى : مــــــــــــــــن ذل
J���IK��O��N��M��LP����V��U��T��S�����R��Q

X��WY����Zl ٣.  

إذ  m���U��T��S�����R��Q...X��W��VY����Zlقـــرأ فـــال يجـــوز لقـــارئ أن ي
ثــم االســتئناف بكــاف الجــر مــع مــدخولها يتغيــر المعنــى ويختــل " يكتــب" بــالوقوف علــى 

                                                           

  .٣/٢١٢البحر المحيط ، ١
 .٧٦يس ٢
  .  ٢٨٢: البقر ة ٣
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بـل إنـه  ، النظم لكون الوقف علـى لفـظ الجاللـة بعـد الوقـف األول ال يـؤدي كبيـر فائـدة
  .  يرسخ معنى مغايرا للمعنى المقصود تماما

مرجعــا ؛ ألن الجملــة بعــد الوقــف األول كأنهــا ) علمــه ( ر فــي ثــم إنــك ال تجــد للضــمي 
منفردة في فراغ وحدها، والضـمائر ال بـد أن تعـود علـى مرجـع، وعليـه فـال منـاص مـن 
اتصالها بما قبلها أو بما بعده ، كما المناص من وجود متعلق للجار والمجـرور، وهـو 

وفـي كـل مـن الداللـة وٕاكسـاب  ) فليكتـب( أو بعـده ) يكتـب ( كائن إما فـي الفعـل قبلـه 
وال : بما قبلهـا  كـان المعنـى) كما علمه اهللا ( المعنى ما ليس في نظيره إذ لو وصلت 

يمتنـــع أحـــد مـــن الُكتـــاب أن يكتـــب كتـــاب الـــدين علـــى طريقـــة مـــا علمـــه اهللا مـــن كتابـــة 
اهللا الوثائق أو كما بينه له تعـالى بالعـدل، أو ال يـأب أن ينفـع النـاس بكتابتـه كمـا نفعـه 

وعلـى أن جملـة .. بتعليم الكتابة، وٕانما جاء األمر بها بعد النهي عن إبائها تأكيًدا لها 
( مبــدوء بهــا تكــون الكــاف متعلقــة بمــا بعــدها وهــو األمــر فــي قولــه ) كمــا علمــه اهللا ( 

: فــالنهي عــن االمتنــاع منهــا مطلــق، قيــد بعــد بــاألمر بهــا، والمعنــى حينــذاك) فليكتــب 
  . فليكتبفألجل ما علمه اهللا

  .١ �mF���E��D��CG��HI����K���Jl :ومن ذلك أيضا قوله تعالى 

  .�mF���E��D��C. ..G��HI������K���Jlفقد يقرأ 

  .�mD��C...��F���EG��H...I������K���Jlأو     

  .٢ �mF���E��D��CG��H...I������K���Jlأو     

  ليه اختالف المعنى ويختلف اإلعراب  في كل  منها حسب الوصل والوقف مترتبا ع

                                                           

 .٢البقرة  ١
بحث منشور بمجلة كلية  –عبد اهللا أحمد جاد الكريم حسن .، د ٥٨٩المنهج التحويلي في النحو العربي ص   ٢

  .م دار الهاني  ٢٠٠٤/ هـ  ١٤٢٤لعام  ٣١دار العلوم العدد 
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ـــــة الصـــــوتية مصـــــحوبا بقابليـــــة المعنـــــى لإلتبـــــاع  وال بـــــد أن يكـــــون  فقـــــدان تلـــــك الدالل
أو القطـــــع ، فـــــإن كـــــان المعنـــــى ال يحتمـــــل إال أحـــــدهما فقـــــط ، لـــــم يكـــــن لوجـــــود تلـــــك 

الصوتية أو فقدانها أي أثر في تعدد األوجه اإلعرابية  الداللة
١
.  

لوقف متـأت مـن اهتمـامهم بـالنص القرآنـي وداللتـه ومما ال يخفـى أّن اهتمـام القـدماء بـا
وتالوتـــه علـــى الوجـــه األمثـــل، إذ إّن تّغيـــر مواقـــع الوقـــف فـــي مواضـــع كثيـــرة منـــه، أو 

-كمــا ظهــر  -وجــوده وعدمــه، قــد ينــتج عنــه اخــتالف فــي المعنــى وتغّيــر فــي الداللــة 
قــد يقــول  وهـذا األمــر لــيس بعيــدا عــن اللغـة فــي غيــر القــرآن الكــريم، ففـي لغــة التواصــل

  :المعلم لتلميذه ما يأتي، فينطقه بواحد من نمطين مختلفين

  .إنك ناجح: دع عنك قول زميلك . ١

  .دع عنك قول زميلك ، إنك ناجح. ٢

موصـــــولة بمـــــا قبلهـــــا، وتكـــــون حكايـــــة ) نـــــك نـــــاجحإ(فـــــالنمط األول تكـــــون فيـــــه جملـــــة 
ـــــان يتـــــرك قـــــ ـــه ناصـــــح للتلميـــــذ ب ـــــم كأنــ ـــــول زميـــــل التلميـــــذ، فيكـــــون المعل ول زميلـــــه لق

إذ بهــــا ) زميلــــك(أّمــــا الــــنمط الثــــاني ففيــــه وقــــف علــــى كلمــــة . ليبــــدأ بمطالعــــة دروســــه
ـــــــة  ـــــــى، وتكـــــــون فيـــــــه جمل ـــــــة األول مســـــــتأنفة، وهـــــــي واقعـــــــة ) إنـــــــك نـــــــاجح(تـــــــتم الجمل

ــــــرا . كالميــــــة للمعلــــــم والمعنــــــى هنــــــا مختلــــــف عــــــن ســــــابقه إذ يكــــــون بهــــــا المعلــــــم ُمخِب
  .ى أّي قوٍل قاله زميلهالتلميذ بنجاحه، وناصحا له بعدم االلتفات إل

ــــــــى كلمــــــــة  ـــــف تتضــــــــافر معــــــــه قرينــــــــة التنغــــــــيم، فــــــــالوقف عل وواضــــــــح هنــــــــا أن الوقـــ
  .يكون بنغمة هابطة، وعند الوصل تكون النغمة مستوية) زميلك(

ــــــــي حضــــــــرة الرشــــــــيد إال  ـــــــائي  ف ــــــــى الكسـ ــــــــدي عل ــــي محمــــــــد اليزي ــــ ومــــــــا انتصــــــــار أب
  : لمالحظته الوقف في قول الشاعر

                                                           

بر عنه بعدم وجود عالمات ترقيم ، وما عالمات الترقيم سوى ألمح الدكتور صبرة إلى هذا السبب ، ولكنه ع ١
نائب عن الدالالت الصوتية التي يستخدمها المتكلم ، فصار الكاتب يستخدمها مستعيضا بها عن األداء 

 .٢٢٩انظر تعدد التوجيه النحوي ص . الصوتي
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  مهرٌ   المهرُ   يكونُ   ال      امهرً   العيرُ   يكونُ  ال 

فقــــد ســــأل اليزيــــدي الكســــائي إْن كــــان فــــي البيــــت عيــــٌب، فأجابــــه أ ن فيــــه إقــــواًء وأنــــه 
، فقــــــال اليزيــــــدي )كــــــان(يجـــــب أْن يكــــــون  المهــــــر الثــــــاني منصــــــوبا علـــــى أنــــــه خبــــــر 

ـــــه  ـــــد قول ـــــم عن ـــــد ت ـــــال)ال يكـــــون(الشـــــعر صـــــواب ؛ ألن الكـــــالم ق ـــــم اســـــتأنف، فق : ، ث

خبرهمبتدأ و » المهر مهر 
١

 .  

ومن الجلي هنا أّن الوقف قد بيَن  تمام الجملـة األولـى معنـى ومبنـى، وابتـداء أخـرى،  
وبه يتوجه اإلعراب، فالوقف قرينة على التوزيـع التحليلـي للـنص وعلـى مـا يـراد لـه مـن 

  .معنى

إّن مــن المعلــوم أّن النحــاة عنــدما نظــروا إلــى النصــوص معتمــدين علــى مــا تجــّوزه     
مــن احتمــاالت افتراضـية أو عقليــة ومكتفــين بــذلك، وجـدوا فــي معظمهــا مــا  قواعـد اللغــة

وبتقليــب هــذه األوجــه والنظــر الــدقيق فــي أحوالهــا . يحتمــل أكثــر مــن وجــه إعرابــي واحــد
المختلفـة وفــي ظـروف الكــالم ومالبسـاته، نجــد أن المسـوغ الحقيقــي لهـا هــو كيفيــة أداء 

التركيــب نمطــا موســيقيا معينــا  ، ممــا الــنص نطقــا، بمــا يلفّــه مــن ظــواهر صــوتية تمــنح 
 .قد ُيعين على تحديد وجه من األوجه أو ترجيحه على غيره

يكــــون عــــامال مهمــــا يــــدخل ضــــمن ذلــــك الــــنمط  -بوصــــفه قرينــــة صــــوتية  -الوقــــف و 
الموسيقي للنص؛ إذ إّن له دورا بارزا  في دقـة التحليـل اللغـوي علـى المسـتويات كافـة، 

ال فـاعال فـي تصـنيف الجمـل والعبـارات إلـى أجناسـها وعلى األخّص فـي حسـبانها عـام
في النحــوي، النحويــة المختلفــة، وفــي توجيــه اإلعــراب  الــذي يفضــي إلــى المعنــى الــوظي

مـــع قرينـــة التنغـــيم فـــي معظـــم األحـــوال، كمـــا  -عنـــي الوقـــف أ -ويكـــون ذلـــك بتضـــافره 
  .اتضح فيما أوردناه من أمثلة أو فيما سنورده

                                                           

الدميري، كمال الدين محمد  - ، ١/٤١٢، حياة الحيوان الكبرى ، ٥٨٩المنهج التحويلي في النحو العربي ص ١
الحموي، ،   ٤/١٧٤٢معجم األدباء ،   ١المكتبة الحيدرية ،  ط : حياة الحيوان الكبرى  -بن موسى الدميري  ، 

، . م ١٩٩٣إحسان عباس، دار الغرب ، . تحقيق د:   –معجم األدباء  - ياقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي 
  .١لبنان، ط  –اإلسالمي، بيروت 
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«���¼��½���¾�����m��°���¯³��²��±´��¹��¸��¶��µº: فقولـه تعــالى

����¿l 
١
فقد يكون الوقف فيه على مواضع مختلفة فيتوجه المعنـى بـه إلـى أكثـر  

  .الثانية حسب الوقف والوصل   �m�µlمن توجيه ، ويختلف اإلعراب ل 

«������m³��²��±��°���¯´...���¹��¸��¶��µº:  الوجــــــــــــــــــــــــــــه األول
����¿��¾���½��¼l  

نافيــــــــــــة ، اختــــــــــــاره  الزجــــــــــــاج �������m��±lأي أّن تكــــــــــــون  
٢

والنحــــــــــــاس    
٣

و األخفــــــــــــش  
٤

ـــــان  ورجحـــــه أبـــــو حي
٥
ـــــه : ،  أي  ـــــف علـــــى قول وهـــــو  �m��³lأْن يكـــــون الوق
لـــــــيس لهـــــــم الخيـــــــرة إنمـــــــا هـــــــي هللا تعـــــــالى، ولـــــــيس لهـــــــم أن : وقـــــــف تـــــــام ، والمعنـــــــى

  .يختاروا على اهللا 

  ��m³��²��±��°���¯´��¹��¸��¶��µº��l: الوجه الثاني

موصـــولة وهـــي داخلـــة فـــي تركيـــب الجملـــة الســـابقة  لهـــا إذ إنهـــا   �m��±lونأي ، تكـــ
صـلة الموصــول  حـذف منهــا  �m¹��¸��¶lوجملـة  m�³lمنصـوبة بــ

ويختـار الـذي كـان :ومـن ثـم يكـون المعنـى "  َما َكاَن َلُهُم فيه اْلِخَيـَرةُ " العائد والتقدير  
به، أي ويختار لهم فيمـا يـدعوهم  لهم فيه الخيرة ويكون معنى االختيار هنا ما يتعبدهم

"يجـــوز: " إليـــه مـــن عبادتـــه مـــا لهـــم فيـــه الخيـــرة  وضـــعف الزجـــاج هـــذا الـــرأي بقولـــه 
٦
 

                                                           

  .٦٨القصص ١
 .٤/١٥١معاني القرآن  ٢
 .٣/٢٤١إعراب القرآن  ٣
 .السابق ٤
 .٧/١٢٤البحر المحيط  ٥
  .٤/١٥١معاني القرآن  ٦



٢٧٢ 

 

،وخالفــه الزمخشــري
١

ا لطبــري "و   
٢

نافيــة لــئال يكــون   ��m��±lالــذي أنكــر أن تكــون"  
إنـه لـم تكـن لهـم الخيـرة فيمـا مضـى وهـي لهـم فيمـا يسـتقبل ورد أبـو حيـان هـذا :المعنى 

الرأي لتقدم العائد على الموصول 
٣
.  

  �m³��²��±��°���¯´��¶��µ...���¹��¸l: الوجه الثالث

مســتأنفة  ، والمعنــى بتقــدير " لهــم الخيــرة" وكــان تامــة وجملــة  مفعــول ، �m��±l أي أن

m¶l ن اهللا تعالى يختار كل كائن وال يكون شيء إال بإذنـه، ومعنـى أ: التامة
وهـــذا . نعمـــة علـــيهم فـــي اختيـــار اهللا لهـــم، لـــو قبلـــوا وفهمـــواالجملـــة المســـتأنفة، تعديـــد ال

توجيه ابن عطية
٤
.  

ــــ �m��±lأن تكـــون  أمـــاو  لـــيس ذلـــك بحســـن فـــي ف ���m³lفـــي موضـــع نصـــب ب
اإلعراب ألنه ال عائد يعـود علـى مـا فـي الكـالم وهـو أيضـا بعيـد فـي المعنـى واالعتقـاد 

بقــدر اهللا واختيــاره ولــيس ألن كونهــا للنفــي يوجــب أن تعــم جميــع األشــياء أنهــا حــدثت 
ــــ  للعبـــد فيهـــا شـــيء غيـــر اكتســـابه بقـــدر مـــن اهللا وٕاذا جعلـــت مـــا فـــي موضـــع نصـــب ب

لم تعم جميع ألشياء أنها مختارة هللا إنمـا أوجبـت أنـه يختـار مـا لهـم فيـه الخيـرة " يختار"
                                                                                                 .ال غير ونفي ما ليس لهم فيه خيرة وهذا هو مذهب القدرية والمعتزلة 

للنفي أولى في المعنى وأصح في التفسير وأحسن في االعتقاد وأقـوى فـي " ما " فكون 
العربيــة أال تــرى أنــك لــو جعلــت مــا فــي موضــع نصــب لكــان ضــميرها فــي كــان اســمها 

حــد وقــد قيــل فــي تفســير هــذه اآليــة أن معناهــا ولوجــب نصــب الخيــرة ولــم يقــرأ بــذلك أ
وربك يا محمد يخلق ما يشاء ويختار لواليته ورسـالته مـن يريـد ثـم ابتـدأ بنفـي االختيـار 

                                                           

  .٤/٥٢٠الكشاف  ١
  .١٨/٢٩١تفسير الطبري  ٢
  .٧/١٢٤البحر المحيط  ٣
 .٤/٢٩٦المحرر الوجيز  ٤



٢٧٣ 

 

عــن المشــركين وأنهــم ال قــدرة لهــم فقــال مــا كــان لهــم الخيــرة أي لــيس الواليــة والرســالة 

وغير ذلك باختيارهم وال بمرادهم واهللا أعلم بمراده في ذلك 
١
 .  

��m��u���t��s��r��q��p��o��n��m:ومـــــن ذلـــــك أيضـــــا قـــــول اهللا تعـــــالى 
y��x��w��vz�������~��}��|��{l 

٢ � �

  :حسب الوصل والوقف �m|lففي اآلية تعددت األوجه اإلعرابية لكلمة 

ـــ: الوجــه األول اســمها  ووافــق أبــو حيــان  �m�~lو" كــان " أن تكــون خبــرا مقــدما  ل

النحــاس
٣
ومكــي 

٤
آليــة فيــه تبشــير للرســول وأمتــه بالنصــر والظفــر، إذ وقــال إن معنــى ا 

مبالغــة فــي التحــّتم،  �m��|lأخبــر أن المــؤمنين بأولئــك المــؤمنين نصــروا، وفــي لفــظ 
وتكــريم للمــؤمنين ، و إظهــار لفضــيلة ســابقة اإليمــان، حيــث جعلهــم مســتحقين النصــر 

والظفر 
٥
.  

باالبتداء  m�~lوترفع ، و اسمها مضمر "  كان" أن تكون خبرا  لـ:  الوجه الثاني

ــ"   علينــا"و  ح ابــن عطيــةالخبــر ، والجملــة خبــر كــان ، ورج
٦

هــذا الــرأي مســتندا إلــى   
وجعله من الكالم المتقـدم، ثـم اسـتأنف جملـة مـن  �m��|lأن بعض القراء وقف على 

وكـذا الزمخشـري" َعَلْيَنا َنْصُر اْلُمـْؤِمِنيَن : " قوله
٧

ظلًمـا  والمعنـى أنـه لـم يكـن االنتقـام.  

                                                           

 .٢/١٦٤مشكل إعراب القرآن  ١
 .٤٧الروم  ٢

 .٣/٢٩٨إعراب القرآن  ٣
  .٢/١٨٠كل إعراب القرآنمش ٤
  .٧/١٧٣البحر المحيط  ٥
  .٤/٣٤١المحرر الوجيز  ٦
 .٤/٥٨٥الكشاف  ٧



٢٧٤ 

 

بــل عــدال ، ألنــه لــم يكــن إال بعــد كــون بقــائهم غيــر مفيــد إال زيــادة اإلثــم ووالدة الفــاجر 
  .الكافر، فكان عدمهم خيرا من وجودهم الخبيث

علـى أنهـا اسـم كـان ألنـه قـد وصـف بعلينـا وتنصـب "  حـق" أن ترفع :   الوجه الثالث
m�~l  على خبر كان.      

خبرهـا ،  وتضـمر فـي  �m�~lو لـى أنهـا مبتـدأ ،ع"  حـق" أن ترفـع :  الوجه الرابع
      .كان الحديث واألمر

         .في غير القرآن: ، أي " الجواز " وذكر النحاس ومكي الوجهين األخيرين بصيغة  

m��Ó��Ò����Ñ��Ð���Ï��������Î��Í��Ì��ËÔ����Ø��×��Ö��Õ: ومثال ذلـك أيضـا قولـه تعـالى

��Ù����Þ���Ý��Ü��Û���Úßà����â��áãl 
١
.  

ــيأورد  حســب القــراءات الــواردة  وجهــين إعــرابيين �m�Ýlفــي كلمــة  القرطب

فيها
٢
:  

ــــة ، وذلــــــــــك عطفــــــــــا علــــــــــى :  الوجــــــــــه األول ، �mÙlأن تكــــــــــون مخفوضــــــ
  .وهذا الوجه يحسن فيه الوصل 

أن تكـــــون منصـــــوبة علـــــى أنهـــــا مفعـــــول بـــــه لفعـــــل محـــــذوف : الوجـــــه الثـــــاني

والتقدير صوموا سبعة 
٣
   .الوقف ، وهذا الوجه يحسن فيه 

وتعدد األوجه هنا لغياب الداللة الصوتية الوصل أو الوقف إذ لو سمع السامع 
   .اآلية موصولة ما قفز إلى ذهنه سوى معنى العطف وما قرأها إال بوجه الخفض

                                                           

 .١٩٦: البقرة  ١
قراءة الخفض للجمهور وقرأ بالنصب ابن أبي عبلة إضافة إلى زيد بن علي الذي ذكره القرطبي انظرحاشية ٢ 

 .٢/٢٨٩الشهاب 
  .  ٣١٤/ ٢تفسير القرطبي ،  ٣



٢٧٥ 

 

�m���q��p��o��n��m��l��k��j��i����h���g :تعـالى  هلو قومن ذلك أيضا 

s��rt������~��}���|��{��z��y��x��w��v��u�¢��¡£����¥��¤

¨��§��¦©����́�³��²�������±��°�� �̄�®����¬��«��ªµ������»��º���¹����� �̧�¶l 
١
.  

  :أوجها إعرابية mªlفقد أورد العلماء في إعراب 

ذهب مكي والنحاس والزمخشري  : الوجه األول 
٢

إلى أن تكون معطوفـة علـى 
ويــل المتشــابه ، كمــا لفــظ الجاللــة ، ويكــون المعنــى أن الراســخين فــي العلــم يعلمــون تأ

وهـو قـول ابـن عبـاس وعائشـة وابـن مسـعود . حاليـة) يقولـون(يعلمه اهللا ، وتكون جملـة 

وغيرهم ومذهب أبي حنيفة وأكثر أهل الحديث
٣.  

وهـــــو رأي الفـــــراء )يقولـــــون(أن تكـــــون مبتـــــدأ ، وخبـــــره جملـــــة :  الوجـــــه الثـــــاني

ـــــــان ـــــــي حي ـــــــري وأب والطب
٤

ـــــــى  ـــــــي ، والمعن ـــــــذي أن اهللا و : ووافقهـــــــم القرطب حـــــــده هـــــــو ال
يعلــــــم تأويــــــل المتشــــــابه ، والراســــــخون يؤمنــــــون بكــــــل الــــــوحي ، المتشــــــابه منــــــه وغيــــــر 

.المتشــــــابه
٥
ـــــذا مــــــروي عـــــــن ابــــــن عبــــــاس أيًضــــــا، ومجاهـــــــد والربيــــــع بــــــن أنـــــــس،   وهـ

.ومحمد بن جعفر بن الزبير، وأكثر المتكلمين
٦

  

واختلــف النحويــون والمفســرون فــي تــرجيح أحــد الــوجهين علــى اآلخــر ، فــذهب 
: إلـى تـرجيح العطـف ، وسـاقوا لـذلك عـددا مـن الحجـج النحويـة ، والدالليـة منهـا فريق 

أن األصـــل فـــي الـــواو أن تكـــون للعطـــف ال لالســـتئناف ، وأن اهللا مـــدح الراســـخين فـــي 
  العلم بهذا القول ، فإن لم يعلموا المتشابه ففيَم المدح إذا؟

                                                           

 .٧: آل عمران  ١
  .١/٥٢٩، و الكشاف  ١/٣٥٧، و إعراب القرآن ، النحاس ،   ١/١٢٦شكل إعراب القرآن  م ٢
  . ١/٢٢٧النشر  ٣
  .٤٠٢:  ٢/٤٠٠وتفسير البحر المحيط ،  ٢٢٢،  ٥/٢٢١، تفسير الطبري  ١/١٩١معاني القرآن ، الفراء، ٤
  . ٥/٢٦تفسير القرطبي ،  ٥
 .١/٢٢٧النشر  ٦



٢٧٦ 

 

اللهــم فقهــه فــي ": وأيضــا استشــهدوا بقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم البــن عبــاس 

 "الدين وعلمه التأويل
، إذا فالعلم بتأويل المتشابه أمر ممكن ١

٢
.  

 (معطوفـــة يكـــون موضـــع جملـــة )  الراســـخون (وذكـــر القرطبـــي أنـــه إذا كانـــت 
وعامــة أهــل اللغــة ينكرونــه ويســتبعدونه؛ ألن العــرب ال . نصــب علــى الحــال ) يقولــون

مـع ظهـور الفعـل؛ فـإذا لـم يظهـر فعـل  تضمر الفعـل والمفعـول معـا، وال تـذكر حـاال إال
عبــد اهللا راكبــا، بمعنــى أقبــل عبــد اهللا : فــال يكــون حــال؛ ولــو جــاز ذلــك لجــاز أن يقــال

عبـد اهللا يـتكلم يصـلح بـين النـاس؛ فكـان : راكبا؛ وٕانما يجوز ذلك مع ذكـر الفعـل كقولـه

حاًال له" يصلح"
٣
.  

فــي علــم  مبتــدأ ، فــال يــدخلون بــذلكmªlوذهــب الفريــق اآلخــر إلــى أن 
وســاق هــذا الفريــق أيضــا عــددا مــن الحجــج ؛  ،شــابه ، وٕانمــا هــم يقولــون آمنــا بــه المت

، أي لـو كـانوا قـد �m�́�³��²�������±l: قوله تعـالى فـي آخـر اآليـة : لتأييد رأيهم ، منها 
علموا المتشابه ، لما كان لهذه الجملة فائدة ، وكتاب اهللا منزه عـن ذلـك ، وٕانمـا علمـوا 

  .�m�́�³��²�������±��°��¯l: م يعلموا المتشابه ، ولذلك قالوا المحكم ول

ـــــد مـــــــــدحهم باإليمـــــــــان ، فلـــــــــو كـــــــــانوا يعلمـــــــــون المتشـــــــــابه  و أيضـــــــــا أن اهللا قــــ
والمحكـــــــم جملـــــــة ؛ لوجـــــــب علـــــــيهم اإليمـــــــان ، ومـــــــا ُمـــــــدحوا بـــــــه ، ولكـــــــنهم ُمـــــــدحوا ؛ 

  . ألنهم آمنوا بما علموا ، وما لم يعلموا ، وكفاهم أنه من عند اهللا

"ويقول الراسخون فـي العلـم:"يضا لما جاء من قراءة ُأَبـي وأ
٤

وأيضـا مـا جـاء . 

"إن تأويله إال عند اهللا والراسخون في العلم يقولون:" في قراءة ابن مسعود 
٥
، برفـع  

                                                           

 .٤٢٣،  ١/٢٩٨انظر فتح الباري".اللهم علمه الحكمة :"ت،وفي رواية أخرىهو بهذا اللفظ في إحدى الروايا ١
 .١/٥٢٩، و الكشاف  ١/٣٥٧، و إعراب القرآن ، النحاس ،   ١/١٢٦مشكل إعراب القرآن   ٢
   . ٥/٢٦تفسير القرطبي ،  ٣
 .٤٠٢:  ٢/٤٠٠، وتفسير البحر المحيط  ١/١٩١انظر معاني القرآن ، الفراء ، . هي قراءة أبي بن كعب ٤
، وتفسير  ١/١٩١، ومعاني القرآن ، الفراء ،  ٢٢٢،  ٥/٢٢١تفسير الطبري : انظر قراءة ابن مسعود في  ٥

 .٤٠٢:  ٢/٤٠٠البحر المحيط 
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ولــو  ، ، ممــا يقطــع أنهــا مبتــدأ ، وأنهــم خــارجون عــن علــم المتشــابه)  الراســخون (برفــع 
ـــم المتشـــابه ، لعطفـــ ـــين فـــي عل ـــة، ولكانـــت كـــانوا داخل ـــى لفـــظ الجالل )  الراســـخين (ت عل

بالخفض
١
.  

ـــــة حـــــذفا، فوجـــــود  ـــــن هشـــــام مـــــن أن باآلي ـــــد هـــــذا مـــــا ذكـــــره اب ـــــي ) أمـــــا(ويؤي ف
  : فريقانأول اآلية ، يقتضي التقسيم ، وأن الناس 

  .من في قلبه زيغ ، فيتبع الفتنة :  األول

: الكــالم فــي اآليــة  ، وكــأن تقــدير" آمنــا بــه: "الراســخون فــي العلــم فيقولــون :  والثــاني
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ، وأما الراسخون في العلم يقولـون آمنـا 

وأيد كالمه بأن هنـاك فـي القـرآن مـا يشـبهه . على هذا مبتدأ)  الراسخون (به ، فتكون 
فأمــا الــذين آمنــوا فيعلمــون أنــه الحــق مــن ربهــم وأمــا الــذين  : "، مثــل قولــه تعــالى 

 "وا فيقولــون مــاذا أراد اهللا بهــذا مــثالكفــر 
٢

، فاآليــة تشــير إلــى أن النــاس انقســموا إلــى 
فريقين ، عندما ضربت لهم البعوضة مثال ، فريـق مـؤمن ، أقـروا بأنـه الحـق مـن ربهـم 

، وٕان لم يفهموا مراده ، وفريق كافر ابتغى الفتنة ، وقالوا ماذا أراد اهللا بهذا مثال
٣
.   

  :مثل ولعدة قرائن أخرى  ، ،نظرا لوجاهته وقوته نحويا ودالليا ه يترجح هذا الوجولذا 

  :أوال السياق

  :السياق اللغوي الداخلي_أ

الـــنص فـــي اآليـــة نفســـها فيـــه دليـــل فـــي إذ إّن مـــا تقـــدم  :الســـياق اللغـــوي المتقـــدم -١
، ولـو كـان هـذا جـائزا لمـا ذمـه اهللا   سلبي؛ إذ دل على أن طلب تأويل المتشـابه مـذموم

  .ن ذلك ترك للظاهر وهو ال يجوزالمراد تخصيص بعض الشبهات ألوليس 
                                                           

 . ٣/٤٥٩الدر المنثور  ١
  .٢٦: البقرة  ٢
 .٣٦١،  ١/٣٦٠مغني اللبيب  ٣
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يجـابي؛ إن النص فـي اآليـة نفسـها فيـه دليـل فما تأخر ع: السياق اللغوي المتأخر -٢
ولــو كــانوا عــالمين بتأويــل ) آمنــا بــه: (إذ إن فيــه مــدح الراســخين فــي العلــم بــأنهم قــالوا

ــيل لمــــا كــــان فــــي اإليمــــان بــــه مــــد ح، ألن مــــن علــــم شــــيئا علــــى المتشــــابه علــــى التفصــ
التفصــيل ال بــد أن يــؤمن بــه، ٕوانمــا الراســخون يعلمــون بالــدليل العقلــي أن المــراد غيــر 
الظــاهر، ويفوضــون تعيــين المــراد إلــى علمــه تعــالى، وقطعــوا أنــه الحــق، ولــم يحملهــم 

  .عدم التعيين على ترك اإليمان

يقتضــي فائــدة، "  ْن ِعْنــِد َربَنــاُكــل ِمــ : "ومــن الســياق اللغــوي المتــأخر أيضــا أّن قولــه -
وهــو أنهــم آمنــوا بمــا عرفــوا بتفصــيله ومــا لــم يعرفــوه، ولــو كــانوا عــالمين بالتفصــيل فــي 

  .الكل عري عن الفائدة

  :السياق اللغوي الخارجي  _ب

  : ومنه ما نقل من قراءة ُأبّي وابن عباس فيما رواه طاووس عنه

ــــد اهللا بــــن مســــعود)بــــه إال اهللا ويقــــول الراســــخون فــــي العلــــم آمنــــا( : ، وقــــراءة عب
  .)إْن تأويله إال عند اهللا، والراسخون في العلم يقولون(

  :السياق غير اللغوي -ج

  :ومنه ما نقل عن ابن عباس من أوجه تفسير القرآن فقد جعلها أربعة

، وتفسير  ع جهله، وتفسير تعرفه العرب بألسنتها، وتفسير يعلمه العلماءنفتفسير ال ي
  .ه إال اهللا تعالىال يعلم

�mO���N��M��LP����W��V��U���T��S��R��Q: ومــن ذلــك أيضــا قــال تعــالى 

j������������i��h����g��f��e����d����c��b��a�� �̀��_�� �̂�]��\��[��Z��Y��Xk���

����s��r��q��p��o��n��m��ll 
١
.  

                                                           

 .٥٣: األعراف  ١
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، وحكمه النصب m�elفي الفعل 
١
 .  

ـــــــي الفعـــــــل  أورد  ـــــــي ف ـــــــرد ونعمـــــــل (القرطب حســـــــب وجهـــــــين إعـــــــرابيين )  ن
  :القراءات الواردة فيهما 

، المنتصــب فــي جــواب ) يشــفعوا(أن يكــون عطفــا علــى الفعــل :  الوجــه األول
أي هــل لنــا مــن شــفعاء فيشــفعوا ، أو نــرد إن لــم تفلــح شــفاعتهم : االســتفهام ، والمعنــى 

إلـــى أن يشــفع الشــفعاء ، أو بـــدال منــه يــردون : وكأنـــه تمــن ألحــد أمـــرين . فــي إنجائنــا
  . الدنيا

ـــــــراء: الوجـــــــه الثـــــــاني ونســـــــبه للف
٢
ــــــــ   ) أو(، علـــــــى أن ) أو(، أن ينتصـــــــب ب

  : بمعنى حتى ، كقول امرئ القيس 

٣ أْو َنُموَت فنعذرا.....             .........................
  

فيكـــــون المعنـــــى هـــــل مـــــن شـــــفعاء فيشـــــفعوا لنـــــا لنـــــرد ،  وكـــــأن الشـــــفاعة لــــــم 

الشفاعة كانت ليردوا حتى يعملوا صالحا تكن للمجاوزة عن سيئاتهم ؛ بل
٤

 .  

وهو على قراءة الرفع في الفعلين : الوجه الثالث   
٥
.  

والرفــــع يعنــــي القطــــع والوقــــف حيــــث أن الــــرد بــــديل عــــن الشــــفاعة مــــا لــــم تفلــــح ، أمــــا 
  .النصب بإضمار أن حتى تحدث الرد 

                                                           

: السئناف ، على تقدير أداة استفهام محذوفة هل ، والتقدير وقرئ بالرفع ، وهي قراءة الجمهور ، وهو على ا ١
، مختصر  ١٧٣ / ٤انظر حاشية الشهاب . وأبي حيوة  قاسحإأما قراءة النصب فهي قراءة  أبي .  أو هل نرد 

، تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي ،  ٤/٤٢٠، و التبيان في تفسير القرآن ، الطوسي ،  ٤٩شواذ القرآن ص 
 .هـ  ١٣٠٩بيروت ،  –التراث  دار إحياء

 ١/٣٨٠معاني القرآن ، الفراء ،  ٢
 ١٠٥سبق تخريجه ص ٣
 .٢/٣٤٢،  معاني القرآن وٕاعرابه  ٢/١٣٠إعراب القرآن ، النحاس ،   ٤
  .٩/٢٣٧تفسير القرطبي ،  ٥
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م وأميــل إلــى فاتصــال الــرد بالشــفاعة مترتــب علــى الوصــل أو الوقــف المســموع مــن المــتكل
ترجيح الوجه الثاني ، الذي يقتضي أنهـم تمنـوا أن يشـفع لهـم أحـد كـي يـردوا إلـى الـدنيا ، 

إمـا الشـفاعة للخـالص مــن : بخـالف التوجيـه األول الـذي يقتضـي أنهـم تمنــوا أحـد أمـرين 
وكـــأنهم لمـــا رأوا مـــا يوعـــدون ، لـــم يتجـــرءوا علـــى . العـــذاب ، أو الشـــفاعة للـــرد إلـــى الـــدنيا

الص ، بعدما انكشف سـوء مـا عملـوا فـي الـدنيا ، وٕانمـا تمنـوا الـرد إلـى الـدنيا ، طلب الخ
وٕان كـان التوجيـه األول هـو المتفـق . كاختبار ليثبتوا أنهم لن يكرروا معاصيهم مرة أخـرى

 .مع معنى قراءة الرفع

ــــــــه تعــــــــالى ــــــــك أيضــــــــا قول �mr��q��p��o���ns����v��u��t: ومــــــــن ذل
{��z��y��x����wl ١  

  .�m��nlكلمة  إعراب طبي أوجها فيأورد القر 

أن تكــون مرفوعــة إمــا علــى البــدل مــن كلمــة ســوء أو علــى أنهــا  :الوجــه األول
  .لمبتدأ محذوف والتقدير هو النار مبتدأ خبره ما بعده  أو أنها خبر

 أن تكــون منصــوبة بالفعــل يعرضــون وهــو مــا يســمى باالشــتغال :الوجــه الثــاني
  .ونسبه للفراء 

ــــون مخفوضــــــة بــــــدل مــــــن العــــــذاب  :الوجــــــه الثالــــــث ونســــــبه لألخفــــــش أن تكــ

 )سوء العذاب(المخفوض باإلضافة في قوله 
٢.  

ــــض يحســــــن الوصــــــل ، أمــــــا الرفــــــع  وعلــــــى البدليــــــة ســــــواء فــــــي الرفــــــع أو الخفــ
  .على االبتداء أو الخبرية أو النصب فيحسن على الوقف 

 

                                                           

 .٤٦: غافر  ١
  . ١٨/٣٦٤تفسير القرطبي ،  ٢
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�mf��e��d��c������b������a��`g���i��h����j :ومــن ذلــك أيضــا قولــه تعــالى 
q��p��o��n��m��l��kr��v��u��t���sl ١.  

حســــــب الوصــــــل  "جبريــــــل"فــــــي رفــــــع كلمــــــة  وجهــــــين إعــــــرابيينفقــــــد أورد القرطبــــــي 
  :والوقف المحتملين 

بالجملــــة قبلهــــا ، أعربــــت كلمــــة ) جبريــــل(فــــإن وصــــلنا كلمــــة  :الوجــــه األول         
ـــل( ـــى أنهـــا معطوفـــة علـــى الضـــمير ) جبري ا علـــى وٕان كـــان القرطبـــي عطفهـــ) هـــو(عل
  .داخال بذلك في الوالية) جبريل(، ويكون ) مواله(

، )  جبريــل (واســتأنف الكـالم بكلمــة )  مـواله (إن وقــف علــى  :"الوجـه الثــاني   
، فيكــون جبريــل مــن ظهرائــه صــلى اهللا )  ظهيــر (مبتــدأ ، والخبــر )  جبريــل (أعربــت 

 عليه وسلم ، كالمالئكة وصالح المؤمنين وليس داخال في الوالية
٢

 .  

والـــــذي أدى إلـــــى تعـــــدد األوجـــــه اإلعرابيـــــة فـــــي اآليتـــــين الســـــابقتين هـــــو فقـــــدان   
ـــذي إن وجـــــــد فـــــــي نـــــــص كهـــــــذا  تلـــــــك الداللـــــــة الصـــــــوتية ، الوقـــــــف أو الوصـــــــل ، الــــ

  . لحسم المعنى واإلعراب

فإن القرآن الكريم ، كأحـد النصـوص المكتوبـة ، قـد َفقَـَد كـل الـدالالت الصـوتية 
حتـــى عنـــدما تناقلـــه القـــراء جـــيال بعـــد جيـــل ، فـــإنهم  .، التـــي تعـــين علـــى فهـــم المعنـــى

يقرأونــه بأحكــام التجويــد ، محّســنين الصــوت فيــه مــا اســتطاعوا ، غاضــين الطــرف عــن 
أن األصـــل فـــي القـــارئ الجيـــد هـــو أن يـــؤدي اللفـــظ حســـب معنـــاه ، بتعظـــيم مـــا معنـــاه 

التعظـــيم ، وبنغمـــة التهديـــد والوعيـــد فيمـــا كـــان معنـــاه كـــذلك ، إلـــى غيـــر ذلـــك
٣
فصـــار  .

الـنص القرآنــي ، مســموعا أو مكتوبــا ، خاليــا مــن تلــك الــدالالت الصــوتية الُمعينــة علــى 
  .فهم اآليات ، كالتنغيم ، ومواطن الوقف والوصل

                                                           

 .٤: التحريم  ١
 . ٨٩، ٢١/٨٨القرطبي  تفسير ٢
 .٢/١٨١هان في علوم القرآن ، البر  ٣



٢٨٢ 

 

  المبحث الثالث

  السياق الخارجي كسبب لتعدد األوجه اإلعرابية
إن كــــان ســــياق الخطــــاب اللغــــوي ينضــــح بــــدالالت عديــــدة ، ُتصــــور فــــي الــــذهن      

دوى ترشيحه الداللي الدقيق لأللفاظ ، وبراعة التركيـب للوظـائف النحويـة ، ومراعـاة بج
أو ) الحــال(اإلثــارة االنفعاليــة أو العاطفيــة للمتلقــي ، فإنــه يضــاف إلــى هــذا كلــه داللــة 

أشــار اللغويــون والبالغيــون العــرب القــدامى إلــى مفهــوم  ، ولقــدالمقــام أو ســياق الموقــف
ـــنهم اســـتخ، "الســـياق" ـــل الحـــال، والمقـــام، ولّك ـــه مث ـــة علي دموا مصـــطلحات أخـــرى للدالل

والمشاهدة، والدليل، والقرينـة، والموقـف 
١

التـي " لكـّل مقـام مقـال"ولعـّل عبـارة الجـاحظ ، 
تعد مـن جوامـع الكلـم، توافـق مـا توصـل إليـه اللغويـون المحـدثون حـول مفهـوم السـياق، 

لغــة ، ويشــمل كــل مــا يحــيط ويقصــد بــه الســياق الخــارجي ل: وال ســيما ســياق الموقــف 
بــاللفظ مــن عناصــر غيــر لغويــة تتصــل بالمكــان والزمــان ، أو شخصــية المــتكلم ،  أو 

 المخاطب أو الحركات واإلشارات التي تسهم في تحديد داللة الكلمة
٢
.  

وذلــك أن البنــى اللغويــة المتراصــفة فــي الســياق تتحــول مســاراتها فــي البنــاء التركيبــي  
ل المخاطــب ومقامــه،حيث إن أركــان القاعــدة التخاطبيــة ألي علــى وفــق مــا يتطلبــه حــا

ـــة عناصـــر  ـــى ثالث وهـــذا  )المخاِطـــب والمخاَطـــب والِخطـــاب( لغـــة منطوقـــة ترتكـــز عل
األخيـــر يـــتحكم بـــه المخاطـــب علـــى مســـتويات متوزعـــة علـــى أســـاس المراتـــب المقاميـــة 

ومخاطبـة للمخاَطب ، فصيغة الخطاب مع السـيد ُتغـاير وضـعية الخطـاب مـع العبـد ، 
األب لهـــا حيثيـــات خاصـــة تتبـــاين مـــع غيرهـــا مـــن أســـاليب الخطـــاب ، ولهـــذا تنبـــه لهـــا 
علمـــاء المعـــاني مـــن البالغيـــين ، وتحـــدثوا عنهـــا فـــي تقســـيمهم ألنـــواع الخطـــاب بفعـــل 
األمــر بحســب مقامــات المخــاطبين مــن أمــر واجــب ، والتمــاس بــاحترام ودعــاء بــإجالل 

                                                           

 .هـ١٤٢٤،  ١، منشورات جامعة أم القرى ، مكة ، ط ردة اهللا بن ردة الطلحي، ٤٢، ص  داللة السياق: انظر ١
  .٢٠٠٦رة ،هدار الفكر العربي ، القا،  ٣١١ـ٣١٠، محمود السعران . علم اللغة ؛ مقدمة للقارئ العربي ، د ٢

  



٢٨٣ 

 

من ظروف أداء المقام وهـي التـي تشـتمل علـى وذلك بأن للسياق داللة تظهر وتتشكل 
  . )لكل مقام مقال (القرائن الحالية  وقديما قيل 

ويمثـل المقـام مجمـوع العناصـر االجتماعيـة والثقافيـة المتصـلة بـالنص الكالمـي وعلــى  
ـــــة  هـــــذا فهـــــو يضـــــم المـــــتكلم والســـــامع أو الســـــامعين والظـــــروف والعالقـــــات االجتماعي

ي والحاضر ، والعادات والتقاليد واألحداث الواردة في الماض
١
.  

دعنا نتأمل مثال ما يوضح ضرورة اعتبار المقام فـي تحديـد المعنـى الـداللي ، كلنـا قـد 
اســم مــن أســماء اهللا تعــالى  "ســالم"حــرف مــن حــروف النــداء وأن كلمــة  )يــا ( يعلــم أن 

عجمــي وهـي كـذلك ضــد الحـرب فـإذا أخــذنا بـالمعنى الـوظيفي لداللــة النـداء والمعنـى الم
فـإن المعنـى الحرفـي أو المقـالي أو ظـاهر الـنص  )يا سالم ( حين ننـادي  سالملكلمة 

أننــا ننــادي اهللا ســبحانه وتعــالى ال أكثــر وال أقــل ولكــن هــذه العبــارة صــالحة ألن تــدخل 
في مقامات اجتماعية كثيرة جدا ومع كل مقام منها تحتلف النغمة التـي تصـحب نطـق 

وفي مقام  كام التشكيل هذه العبارة في مقام التأثر و في مقالعبارة فمن الممكن أن تقو 
عجـاب وفـي مقـام التلـذذ وفـي رب وفي مقام التوبيخ وفـي مقـام اإلالسخط وفي مقام الط

  .مقامات أخرى غير ذلك

 السالم عليكم:  ومثلها عبارة
٢

  .وغيرها من العبارات

موقـــــــــف جملـــــــــة العناصـــــــــر غيـــــــــر اللغوّيـــــــــة المكّونـــــــــة لل: [هـــــــــو  فالمقـــــــــامإذا 
ــــــث ] الكالمــــــي ـــــاركين فــــــي الكــــــالم ، مــــــن حي ــــــراد المشـ ، وبــــــذلك يشــــــمل مجمــــــوع األف

ـــــــــة ، والتربيـــــــــة ، واالنتمـــــــــاء االجتمـــــــــاعي ، والثقـــــــــافي ،  الجـــــــــنس ، والعمـــــــــر ، واأللف
                                                           

تعدد األوجـه فـي  ، ١١٥و  ١١٤النحو والداللة حماسة ص ،  ٣٣٧و  ٣٥٢ص  اللغة العربية معناها ومبناها ١
واألثــر الــداللي للمفســرين فــي المعجــم العربــي التهــذيب  ٨٤،٧٤،٧٣ص محمــود حســن الجاســم، ، التحليــل النحــوي

ليـة ك جامعـة أم القـرى،، د و أماني بنت عبد العزيز بن عبـد اهللا الـداو  /إعداد   رسالة ماجستير  ٢٠٨نموذجا ص 
كليـــة   رســالة ماجســتير  ٧ص  ه، أثــر ســـياق الكــالم فــي العالقــات النحويــة عنـــد ســيبويهـــ ١٤٢٣، اللغــة العربيــة

  .م٢٠٠٦لبنان ، اهللا الخالدة بيروت  سارة عبد/ بيروت إعداد  –اآلداب والعلوم في الجامعة األمريكية 

  . ٤٥ص ، اللغة العربية معناها ومبناها  ٢



٢٨٤ 

 

والمهنـــــي ، واإليحـــــاءات واإلشــــــارات العضـــــوّية التــــــي تصـــــدر مــــــنهم ، وغيـــــر ذلــــــك ، 
ــــؤدى بهــــا  ــــي ي ــــؤثر كمــــا يشــــمل ظــــروف الزمــــان ، والمكــــان الت الحــــدث الكالمــــي ، وت

فيـــــــه ، والعالقـــــــات االجتماعيـــــــة ، والسياســـــــية ، والدينيـــــــة ، والتاريخيـــــــة ، والفكريـــــــة ، 
ــي تـــــؤثر فـــــي الكـــــالم، وفـــــي غايتـــــه وبـــــذلك يمكـــــن القـــــول إن . والعناصـــــر األخـــــرى التـــ

ـــــة المفـــــرد  ـــــي تـــــؤدي مـــــع دالل المقـــــام هـــــو كـــــل العناصـــــر الخارجـــــة عـــــن الـــــنص ، الت
  . وتوضيحهوالجملة إلى إيصال المعنى 

ــوتي وقــــــد ســــــبق الكــــــالم عنــــــه ، وٕالـــــــى  ـــن تقســــــيم المقــــــام إلــــــى أداء صـــــ ويمكـــ
ظــــــروف حاليــــــة ، أو مالبســــــات حاليــــــة ، وهــــــي التــــــي حــــــدثت وقــــــت خــــــروج الــــــنص 

  .من المتكلم ، أو ممن حوله ، وٕاشارات ودالالت تاريخية وما شابه 

أهميــة وقــد انتبــه النحــاة القــدامى إلــى . وهنــا نتحــدث عــن داللــة المقــام الخــارجي

المقــام ، أو مالبســات الحـــال ، ومــدى تــأثيره علـــى الجملــة
١

حيــث إنـــه قــد يــؤدي إلـــى . 
وٕان لــم يفيضــوا فــي الحــديث . تغييــر شــكل التركيــب ؛ اعتمــادا علــى فهــم داللــة الحــال

  .عنه ، فقد جاء ضمن حديثهم في األبواب النحوية المختلفة

ـــــــا يفَعـــــــْل ، : فجـــــــواب لقولـــــــه )  َقـــــــدْ  (وأّمـــــــا : " ومـــــــن ذلـــــــك قـــــــول ســـــــيبويه  لم

"وزعم الخليل أن هذا الكالم لقوم ينتظرون الخبر. قد َفعل: فتقول 
٢
.  

ـــــة الحـــــال ؛ إذ يســـــتخدم  ـــــه لدالل ـــــل مراعات ـــــد نقـــــل ســـــيبويه عـــــن الخلي ـــــد (فق ) ق
  .لتأكيد الخبر ، لمن ينتظر الخبر ، أو يسأل عنه

وذهــــب ســــيبويه إلــــى أبعــــد مــــن ذلــــك ، فأدخــــل المطعومــــات ، والمســــموعات ، 
وذلـــك أنـــك رأيـــت صـــورة شـــخص : "مشـــمومات ضـــمن داللـــة الحـــال ، حيـــث يقـــول وال

ذاك عبـد : عبـد اهللا وربـي ، كأنـك قلـت : فصار آية لك على معرفة الشخص ، فقلـت 

                                                           

، كليـة دار  ٢٣في الدراسات النحوية ، رسـالة ماجسـتير ، كمـال سـعد أبـو المعـاطي ، ص داللة الحال ودورها  ١
 .م١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠العلوم ، جامعة القاهرة ، 

 .٤/٢٢٣الكتاب  ٢



٢٨٥ 

 

أو سمعَت صوتًا فعرفَت صـاحَب الصـوت فصـار آيـًة لـك علـى . اهللا ، أو هذا عبد اهللا
زيــــد، أو : ريحــــًا ، فقلــــت أو مسْســــَت جســــدًا أو شــــممت. زيــــد وربــــي: معرفتــــه ، فقلــــت

"العسل: أو ذقَت طعاما فقلت . الِمسك
١
.  

ـــيبويه هــــــذه األشــــــياء داخلــــــة فــــــي داللــــــة الحــــــال ، وســــــوغ للمــــــتكلم  فــــــاعتبر ســـ
  .حذف المبتدأ ؛ اعتمادا على تلك الداللة

وكذلك انتبه الدارسون المحدثون ألهمية داللـة الحـال وأثرهـا فـي الجملـة ، ورأوا 
لنحــاة أنهــا تشــمل المــتكلم والســامع ، أو الســامعين ، والظــروف كمــا رأى القــدامى مــن ا

المحيطة بـالموقف الكالمـي ، والسـابقة عليـه ، وغيـر ذلـك مـن العـادات والتقاليـد
٢

وقـد . 
أْوَلْوهـــا اهتمامـــا بالغـــا ، وأكـــدوا علـــى أهميـــة دراســـتها ، وفهـــم مـــدى تأثيرهـــا علـــى شـــكل 

  .٣ومعنى العبارة المنطوقة

مالبســات داللــة الحــال عــامال هامــا فــي إدراك أو اســتيعاب ولّمــا كــان اإللمــام ب
معنــى الجملــة المنطوقــة أو المكتوبــة ، والتــي قــد يحــذف جــزء منهــا اعتمــادا علــى تلــك 
. الداللة ، كان من البديهي إدراك أثر غياب تلك الداللة ، أو اإللمـام بهـا علـى الجملـة

ت لمعنى النص ، فتـؤدي إلـى فقد يؤدي غياب الداللة الحالية إلى حدوث عدة احتماال
تعدد األوجه اإلعرابية ، وأحيانا إلى تعدد التوجيه النحـوي ، ولـو أمكننـا معرفـة ظـروف 

وعليــه فــإن تلــك الداللــة قــد تــؤدي فــي حالــة غيابهــا  تفــى هــذا التعــددالحــدث الكالمــي الن
أوفــي حالــة غيــاب اإللمــام بهــا إلــى تعــدد األوجــه كمــا تكــون مرجحــا فــي بعــض األمثلــة 

  .وجه على آخر بمجرد إدراكهال

                                                           

 .٦٥أثر سياق الكالم في العالقات النحوية عند سيبويه ص  ،٢/١٣٠الكتاب  ١

م ، وعلم اللغة ، مقدمة ١٩٦٩القاهرة ،  - لمعارف ، دار ا ٢/١٧٣كمال بشر ، . دراسات في علم اللغة  ، د ٢
، معهد  ١٧محمد غنيمي هالل ، ص . ، و المواقف األدبية ، د ٢٨٨محمود السعران ، ص . للقارئ العربي ، د

 .م١٩٦٣الدراسات العربية العالية ، 
 .م١٩٦٢الفجالة ،  –، دار الطباعة القومية  ٤٧،  ٤٦كمال بشر ، ص . قضايا لغوية ، د ٣



٢٨٦ 

 

أســـــلفنا والســــياق الخـــــارجي قــــد يكـــــون ســـــببا فــــي تعـــــدد األوجـــــه اإلعرابيــــة كمـــــا 
  وقد يكون إدراك مالبسات السياق الخارجي مرجحا بين األوجه 

ــــام أو الســــياق الخــــارجي وهــــي  ــــة المق ــــى لدالل ــــة األول ــــاول هــــذا المبحــــث  الحال ويتن
مـــــام بالمالبســـــات المحيطـــــة بـــــالنص ومثـــــال أن تكـــــون ســـــببا فـــــي التعـــــدد وذلـــــك لتعـــــذر اإلل

ــــــــــك  ــــــــــه تعــــــــــالى  ذل ���o����n��m��l��k��j��i��h��g��f���eومــــــــــا �m:قول

������~��}��|��{���z��y������x��w��v��u��t��s��r���������q��p

�£��¢��¡l ١.  

  : m��}lفقد أورد العلماء أوجها إعرابية في نصب الفعل 

لــيس لــك مــن (جملــة وتكــون علــى ذلــك ). طــعيق(أن يكــون معطوفــا علــى : الوجــه األول

والزجاج الفراءو األخفش ، و وهذا رأي مكي ،  .اعتراضية ، تفيد الردع) األمر شيء
٢  .  

إال  (بمعنــــــى حتــــــى ، أو تكــــــون بمعنــــــى  ) أو (أن تكــــــون :  الوجــــــه الثــــــاني
حتــــــــى : والتقـــــــدير. مضـــــــمرة" أن " ـأو بــــــــ "حتـــــــى"ـ، فيكـــــــون الفعـــــــل منتصــــــــبا بـــــــ ) أن

ال أفارقـــــــك أو تقضـــــــيني : أو إال أن يتـــــــوب علـــــــيهم ، وهـــــــو كقولنـــــــا يتـــــــوب علـــــــيهم ، 
 �m{���z��y������x��wlوجملـــــــة . حتـــــــى تقضـــــــيني أو إال أن تقضـــــــيني: ، أي 

لــــيس لــــك مــــا تؤملــــه فــــيهم يــــا محمــــد : ال تكــــون هنــــا اعتراضــــية ، بــــل يكــــون المعنــــى 
 ، حتـــــى يتــــــوب اهللا علـــــيهم ،  فتســــــر بهــــــذا ، أو يعـــــذبهم فتــــــرى فـــــيهم مــــــا وعــــــدك اهللا

ردع على هذا التوجيه �m{���z��y������x��wlوال يكون في جملة . به
٣
.  

ــــــى الوجـــــــــــــه  األول مؤكـــــــــــــدة �m{���z��y������x��wlفجملـــــــــــــة النفـــــــــــــي  علـــــــ
  .للمعنى ، وعلى الوجه الثاني جملة مؤسسة لمعنى جديد

                                                           

 . ١٢٨:١٢٦: آل عمران  ١
  .١/٤٦٨معاني القرآن وٕاعرابه ، و  ١/٢٣٤معاني القرآن ، ، و  ١/٢٣٣ومعاني القرآن ،  ، ١/١٥٨مشكل إعراب القرآن  .٢
 ٢٣٤/ ١،  ، ومعاني القرآن، الفراء١/٢٣٣،  ، األخفش ، ومعاني القرآن ١/١٣٥انظر مشكل إعراب القرآن  ٣

 .١/٤٦٨،  ومعاني القرآن وٕاعرابه 



٢٨٧ 

 

منصــوبا عطفــا علــى كلمــة األمــر ، )  يتــوب (أن يكــون الفعــل :  الوجــه الثالــث
: والمعنـى  ، أضافه الزمخشري وأبـو حيـان ، )  س لك من األمر شيءلي : (في قوله 

وأوضــح الزمخشــري أنــه ال . لــيس لــك مــن األمــر شــيء وال مــن تــوبتهم وال مــن تعــذيبهم

)أن(يكـــون إال بإضـــمار 
١
، وكأنـــه يقصـــد أن يتحـــول الفعـــل إلـــى مصـــدر مـــؤول حتـــى  

ـــى االســـم ــــ ) يتـــوب(فيكـــون . يعطـــف عل يكـــون المصـــدر المحذوفـــة ، و ) أن(منصـــوبا ب
  ).األمر(هو المعطوف على ) أن يتوب(المؤول المؤلف من 

  : لسببينترجيح الوجه األول  كنويم

أن داللــة المقــام تقتضــي هــذا وهــي ســبب نــزول اآليــة ، فســبب نــزول :  األول 
أنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم ، لمـا شـج وجهـه ـ فـي غـزوة  -في أغلب المصادر  -اآلية 

، وكســرت رباعيتــه ، أراد أن يــدعو علــيهم ، وقيــل أنــه دعــا أحــد ـ  وتخضــب بالــدماء 
علــيهم ، فــأنزل اهللا تلــك اآليــة لينهــاه عــن ذلــك ؛ لعلــم اهللا عــز وجــل أن ســيكون مــنهم 

وقيــل أنــه كــان يــدعو علــى قبائــل مــن العــرب فــي صــالة الفجــر ، فلمــا نزلــت . مؤمنــون

اآليــة امتنــع عــن الــدعاء
٢
تبــة النبــي صــلى اهللا ، ممــا يفيــد أن اآليــة جــاءت رادعــة معا 

  .عليه وسلم ، في دعائه عليهم

ــاني  قــراءة الرفــع :والســبب الث
٣
، فهــي علــى القطــع واالســتئناف ، واالســتئناف  

، بخالف الوجه الثاني فإنـه ) ليس لك من األمر شيء(يعني أنها ال عالقة لها بجملة 
وجيـــه أمـــا ت).  أو يتـــوب (بجملـــة )  لـــيس لـــك مـــن األمـــر شـــيء (يقتضـــي ربـــط جملـــة 

                                                           

 .٣/٥٦، و تفسير البحر المحيط  ١/٦٢٤فسير الكشاف ، ت ١
، و الصحيح المسند من   ٢٩٣:  ١/٢٨٩،  واالستيعاب في معرفة األسباب  ١٢٤أسباب نزول القرآن ص  ٢

 ٧٤٦، و العجاب في بيان األسباب أسباب النزول ، ابن حجر العسقالني ، ص  ٥٧:  ٥٥أسباب النزول ص 
م ، ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨م محمد األنيس ، دار ابن الجوزي ، الطبعة األولى ، عبد الحكي: ، تحقيق  ٧٥٢: 

خالد بن سليمان . والمحرر في أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة  ، دراسة األسباب رواية ودراية ، د
النزول ، هـ ، ولباب النقول في أسباب ١٤٢٧، دار ابن الجوزي ، الطبعة األولى ،  ٣١٩:  ٣١٦ /١المزيني ، 

 .م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢، مؤسسة الكتب الثقافية ، الطبعة األولى ،  ٦٣،  ٦٢السيوطي ، ص 
انظر المحرر . أو هو يتوب: وقد قرئ بالرفع  ، وهي قراءة أبّي بن كعب ، ورفعه على االستئناف ، والتقدير  ٣

 .٣/٥٦، و تفسير البحر المحيط  ١/٤٦٨، ومعاني القرآن وٕاعرابه  ٢/٣٥١الوجيز 



٢٨٨ 

 

وأيضــا . العطــف فيجعلهــا جملــة اعتراضــية ، فهــي جملــة نفــي مؤكــدة وليســت مؤسســة
أنه ليس لـك مـن األمـر شـيء حتـى يتـوب علـيهم فتسـر بهـذا : فإن معنى الوجه الثاني 

ورســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ال يستشــفي مــن أحــد . ، أو يعــذبهم فتستشــفي بــذلك 
  .االوجه فهو الرحمة المهداة ، فال يليق مثل هذ

 فـــــــال يخفـــــــى أثـــــــر غيـــــــاب داللـــــــة الســـــــياق الخـــــــارجي المعروفـــــــة باســـــــم داللـــــــة
   .المقام على تعدد األوجه اإلعرابية حيث كانت سببا مباشرا في ذلك التعدد

����m��e��d��c��b����a:ومــــن ذلــــك أيضــــا  قولــــه  تعــــالى  �̀�_�����~��}

g��fl 
١
  : أوجها إعرابية �m`l فقد أورد القرطبي لنصب كلمة. 

ـــ ونســـبه للفـــراء :الوجـــه األول ـــ ـ ـ
٢
ــــ   ـــاه ) أحببـــت(أن تكـــون مفعـــوال بـــه ل ؛ علـــى أن معن

  .آثرت حب الخيل على ذكر ربي: هو الخيل ، والمعنى )الخير(آثرت،ويكون

و أضــــــيف إلــــــى المفعــــــول بــــــه  أن تكــــــون مفعــــــوال مطلقــــــا ،:  الوجــــــه الثــــــاني
  .اب أحببت الخير حُ  :واألصل) الخير(

) أحببـت(تكون مفعوال ألجله ، وذلك على رأي مـن رأى أن أن :  الوجه الثالث
من أحب البعير أي قعد وسـقط ، والمعنـى أنـي قعـدت عـن ذكـر ربـي ، بمعنى سقطت 

حبا للخير أي الخيل 
٣
وذهب بعض المفسرين إلى أن النصب علـى المفعـول المطلـق .

  .٤يكون على حذف المفعول به والتقدير أحببت الخيل حبا كحب الخير

، وال تكـــون مفعـــوال ) أحببـــت(مفعـــوال بـــه للفعـــل ) حـــب(راجح هـــو أن تكـــون الـــو   
  .مطلقا ، وال مفعوال ألجله ، فتوجيه المفعول به هو األولى نحويا ودالليا

                                                           

 .٣٢: ص  ١
 ٢/٤٠٥معاني القرآن ، الفراء ،  ٢
 .١٩٣و ١٨/١٩٢القرطبي ،  تفسير ٣
  .٣٤٥ / ٧، المحرر الوجيز ،  ٣٣١، ٣٣٠/ ٤به ، ومعاني القرآن وٕاعرا ٣/٤٦٣إعراب القرآن ، النحاس ،   ٤



٢٨٩ 

 

فــالمفعول المطلــق لــم يســلم مــن االعتــراض حيــث إن فيــه تكلــف حــذف المفعــول 
محـذوف ، ومصـدر أحببت الخيل حبا كحب الخير ، فيقدر مفعول بـه : به ، والتقدير 

)أحببت(ليس مصدر ) حب(محذوف ، باإلضافة إلى أن 
١

 .  

معنــى ســقطت أو قعــدت ، ) أحببــت(وتوجيــه المفعــول ألجلــه يســتلزم أن ُتَضــمن 
  . وهذا التضمين ليس قياسيا

  : فيبقى توجيه المفعول به ، ويحتمل معنيين 

ه السـالم بمعنى آثـرت ، وهـو يعنـي أن سـليمان عليـ) أحببت(أن يكون :  األول
معنــــى آثــــر ، ) أحــــب(وهــــذا مســــتبعد لتضــــمين . انشــــغل بالخيــــل عــــن الصــــالة والــــذكر

والتضمين ليس قياسيا ، وأيضا ال يليق بمقام النبوة مثل هذا ؛ أن ينشغل سليمان عـن 

الصالة بالخيل ، ثم يعود ليقتلها ، وهي ال ذنب لها ، وهذا فيه إفساد للمال
٢
.  

هـو الخيـر ) الخيـر(لى معناه الحقيقي ، ويكـون ع) أحببت(أن تكون : والثاني  
أحببـت حـب الخيـر الـذي هـو مـن ذكـر ربـي ، : ، وليس مقصودا به الخيل ، والمعنـى 

وهذا على الرواية القائلـة بـأن سـليمان حـين عرضـت عليـه الخيـل . أي أحببت الصالة 
فـرغ ، وكان في صالة ، أشار إلى خدمـه أنـه فـي صـالته فأدخلوهـا إلـى أماكنهـا حتـى 

للخيـل ) تـوارت بالحجـاب(، ويكون الضـمير فـي  ٣"ُردوَها َعَلي : " من صالته ، فقال 

، وهذا أنسب لمقام النبوة ، وليس فيه إنقاص من قدر سليمان عليه السالم
٤
.  

ج هــــــي ذالخــــــارجي الغيــــــر لغــــــوي فــــــي هــــــذا النمــــــو فغيــــــاب مالبســــــات الســــــياق 
المقــــــام  لــــــو علمــــــت مالبســــــات الســــــبب الــــــرئيس وراء تعــــــدد األوجــــــه اإلعرابيــــــة حيــــــث

  .ابالنحسم أمر اإلعر 

                                                           

  .٢/٢٥٠مشكل إعراب القرآن  ١
  .٣٣١، ٤/٣٣٠معاني القرآن وٕاعرابه  ٢
  . ٣٣: ص  ٣
 . ٧/٣٨٠بحر المحيط تفسير ال ٤



٢٩٠ 

 

  المبحث الرابع

  أثر السياق الخارجي كمرجح بين األوجه اإلعرابية
وٕاذا كــــان المقــــام ضــــروريا للفهــــم فإنــــه يكــــون أحيانــــا ضــــروريا لعــــدم تحديــــد فهــــم      

ـــــذي  ـــــبس ال ـــــة واالبهـــــام واإللغـــــاز إذ يكـــــون الل ـــــام التعمي ـــــي مق ـــــذي نلمحـــــه ف ـــــه كال بعين
ــودا لذاتــــــه فلــــــوال فهــــــم المقــــــام تســــــببه ال تعميــــــة أو يــــــأتي عــــــن اإلبهــــــام واإللغــــــاز مقصــــ

هنــــا والمعرفــــة بأنــــه مقـــــام تعميــــة مــــا قبــــل النـــــاس المقــــام وال أقبلــــوا عليــــه وال اعترفـــــوا 
  .بأنه نص يستحق عناء النظر الجاد 

ـــه مـــن شـــقين  ـــد شـــئ بعين ـــى تحدي ـــة أو عـــدم القصـــد إل ـــا أن نـــزعم قصـــد التعمي وهـــل لن
أو بعبـــارة أخـــرى عـــدم القصـــد إلـــى تحديـــد أحـــد االحتمـــالين فـــي الفهـــم ممكنـــين للمعنـــى 

���©����m¤��£��¢¥����¬��«��ª:عندما نقرأ قوله تعالى  �̈�§��¦

�����¼��»��º��¹�������� �̧�¶��µ��´��³������²��±��°�� �̄�®l
١
.  

فيصــــبح المعنـــى صــــالحا ألن يكــــون  عــــنو فــــيإن هـــذا الــــنص يحتمـــل حــــرف الجــــر 
أو علـــى العكـــس مـــن ذلـــك وترغبـــون عـــن نكـــاحهن فهـــل لنـــا أن وترغبـــون فـــي نكـــاحهن 

نـــزعم أن التعميـــة مقصـــودة فـــي الـــنص ألن بعـــض يتـــامى النســـاء كـــن مـــن الجمـــيالت 
الالتــي يرغــب األوليــاء فــي نكــاحهن وكــان الــبعض مــن الــدميمات الالتــي يرغــب هــؤالء 

األولياء عن نكاحهن
٢
 .  

ه الســـــياق الخـــــارجي ويتضـــــمن هـــــذا المبحـــــث الحالـــــة الثانيـــــة والتـــــي يكـــــون فيـــــ
ــــــي اســــــتخدم فيهــــــا  ــــــاول الحــــــاالت الت ــــــام مرجحــــــا إذا علمــــــت أو يتن أو مالبســــــات المق

  .النحاة أو المفسرون المقام لترجيح وجه من الوجوه 

                                                           

 .١٢٧ : النساء ١
  .٣٥٠اللغة العربية معناها ومبناها ص ٢



٢٩١ 

 

�mF��E��D��C��B��AG�����������K��J��I��H :تعـــالى  هلـــو ومثـــال ذلـــك ق

LM�������Q��P�������O��Nl 
١
.  

  . وجهين إعرابيينلنصب وحكمها ا  ��mLlأورد القرطبي في

  .أن تكون حاال من إبراهيم:  الوجه األول

أعني ،  :أن تكون مفعوال به لفعل محذوف ، والتقدير:  الوجه الثاني
٢
 .  

منصــوبة )  حنيفــا (نســبوه للكــوفيين ، أن تكــون :  وجهــا ثالثــاوأضــاف بعــض النحــاة 

على القطع
٣
هـي نعـت لمـا قبلهـا كانت في األصـل معرفـة ، و ) حنيفا(، وذلك على أن  

  . إبراهيم الحنيف ، فلما ُنكرت نصبت على القطع وليس على الحال: ، أي 

ألن صــــاحب الحــــال مضـــاف إليــــه، ومجــــيء  ؛والوجـــه األول ال يســــلم مــــن االعتـــراض
الحال من المضاف إليه محل خالف بين النحاة ولذا حـاول ابـن الشـجري الخـروج مـن 

ل مــن ملــة، وليســـت حــال مـــن إبــراهيم حـــا) حنيفــا(إّن : هــذا الخــالف، فقـــال
٤
، وذلـــك  

الـدين ، ولـذا جـاز  تـذكير الحـال ، رغـم تأنيـث : معناها) ملة(على مراعاة المعنى ، فـ 
  .نتبع دين إبراهيم حنيفا: صاحب الحال لفظا، وكأن المعنى 

وداللــــة المقــــام هنــــا قــــد تجعلنــــا نــــذهب إلــــى أن اآليــــة تحتمــــل تخريجــــا آخــــر ، 
، ) ملــــــة(اال مــــــن الضــــــمير المســــــتتر فــــــي الفعــــــل الناصــــــب لـــــــ حــــــ) حنيفــــــا(أن تكــــــون 

، فيكـــــون الفعـــــل مســـــندا إلـــــى المـــــتكلم ، النبـــــي صـــــلى ) أتبـــــع(علـــــى أن يكـــــون تقـــــديره 
  .قل بل أتبع ملة إبراهيم حنيفا: اهللا عليه وسلم ، والتقدير 

)  حنيفــا (جــاء بصــيغة اإلفــراد، ويكــون الرســول )  قــل (ويقــوي هــذا أن الفعــل 
                                                           

  .١٣٥: البقرة  ١
  .٢/٤١٤تفسير القرطبي ،  ٢
، تحقيق أبو محمد بن  ١/٢٨٢، وتفسير الكشف والبيان ، الثعلبي ،  ٥٧٨،  ١/٥٧٧تفسير البحر المحيط  ٣

  .م٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٢لبنان ، الطبعة األولى ،  –بيروت  –عاشور و نظير الساعدي ، دار إحياء التراث 
 .  ٢٦،  ١/٢٥ انظر األمالي ، ابن الشجري ، ٤



٢٩٢ 

 

يهودية والنصرانية التي ألصقوها بإبراهيم عليه السالممائال عن ال
١
.  

������mc��b����a:ومـــن ذلـــك أيضـــا قولـــه تعـــالى  �̀�_��^d����g��f��e

hi��w��v�����u��t��s��r��q��p��o��n���m��l��k��jx��l 
٢
.  

  . ) صد(كلمة لرفع  وجهين إعرابيينفقد أورد القرطبي 

، والمعنــــــــى علــــــــى هــــــــذا ) كبــــــــرأ(أن تكــــــــون مبتــــــــدأ وخبــــــــره :  الوجــــــــه األول
ـــر ، وأن الصــــــــد عــــــــن ســــــــبيل اهللا ، : الوجــــــــه  ـــــ ــــــــي الشــــــــهر الحــــــــرام كبي ــال ف ــــــ أن القت

  . والكفر باهللا ، وٕاخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر من القتال 

، وبالتــــــــالي تكــــــــون ) كبيــــــــر(أن تكــــــــون معطوفــــــــة علــــــــى :  الوجــــــــه الثــــــــاني
ــــر( ــــى ) كف ــــى علــــى هــــذا وضــــعفه  ٣أيضــــا ، ونســــبه للفــــراء) كبيــــر(عطفــــا عل ، والمعن

أن القتــــال فــــي الشــــهر الحــــرام كبيــــر ، وصــــد عــــن ســــبيل اهللا ، وكفــــر بــــاهللا : الوجــــه 

وٕاخراج أهل المسجد منه أكبر عند اهللا: ثم استأنف . 
٤
.  

وقــد رجــح القرطبــي نقــال عــن ابــن عطيــة الوجــه األول بتخطيئــه الوجــه الثــاني ؛   
ـــه أمـــران  ـــك ألن العطـــف ينـــتج عن تـــال فـــي الشـــهر الحـــرام كفـــر ، أن الق: األول : وذل

أن إخـــراج أهـــل المســـجد منـــه أكبـــر مـــن الكفـــر ، واألمـــران معلـــوم فســـادهما ؛ : والثـــاني
                                                           

: كان مسيحيا ، ورد عليهم اهللا تبارك وتعالى فـي قرآنـه : إن إبراهيم كان يهوديا ، وقالت النصارى : حين قالو  ١
لمـا قالـت اليهـود والنصـارى  كونـوا هـودا : وكأن المعنـى ]. ٦٧: آل عمران " [ ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا"

بل أتبـع ملـة إبـراهيم ، وأنـا حنيـف عـن اليهوديـة : أو نصارى تهتدوا ، أمر اهللا نبينا صلى اهللا عليه وسلم أن يقول 
وال يعنـي ميلـي عـن ديـانتكم إلـى ديـن إبـراهيم ، أنـي ملـت للشـرك وأن إبـراهيم . والنصرانية التي ألصقتموها بـإبراهيم

ويقوي تقدير الفعل على اإلفراد أتبـع . ركا ، إذ لم يكن على ديانتكم ، كال ، فما كان إبراهيم من المشركينكان مش
ثُــم َأْوَحْيَنــا ِإَلْيــَك َأِن : " ولـيس نتبـع ، مخاطبــة اهللا عـز وجــل لنبيـه فـي نفــس األمـر بصــيغة اإلفـراد فــي قولـه تعـالى 

ُقْل ِإنِني َهَداِني َربي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما :" وأيضا قوله تعالى ]. ١٢٣: النحل " [اتِبْع ِملَة ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا 
  ].١٦١: األنعام ". [ِملَة ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 

 .٢١٧: البقرة  ٢
  .١/١٢٤معاني القرآن ، الفراء ،  ٣

، ومعاني  ١/٣٠٨،  وٕاعراب القرآن ، النحاس ،  ١/٩٤، مشكل إعراب القرآن   ٣/٤٢٦تفسير القرطبي ، ٤ 
 .١/٢٠٩القرآن وٕاعرابه 



٢٩٣ 

 

فالقتــال فــي الشــهر الحــرام معصــية ولــيس كفــرا ، وٕاخــراج أهــل المســجد منــه لــيس أكبــر 
مــن الكفــر ، فــالكفر والشــرك همــا أكبــر الكبــائر ، وهــذا مفهــوم مــن اآليــات واألحاديــث 

في هذا الصددالعديدة 
١
  .  

فـــــدل ذلـــــك علـــــى أن الكفـــــر والشـــــرك أكبـــــر مـــــن أيـــــة معصـــــية ، وهـــــذا يتعـــــارض مـــــع 
  .المعنى الذي يفيده  وجه العطف ؛ ولذا خطأه القرطبي 

ويتضـــــــح ممـــــــا ســـــــبق أن القرطبـــــــي لـــــــم يعتمـــــــد فـــــــي ترجيحـــــــه وجـــــــه  المبتـــــــدأ 
 علـــــى حجـــــة نحويـــــة ، فكـــــال الـــــوجهين  جـــــائز نحويـــــا ، وال يمنـــــع منـــــه مـــــانع ، ولكنـــــه
ـــــة الســـــياق الخـــــارجي ، حيـــــث اســـــتخدم  اعتمـــــد علـــــى حجـــــة دالليـــــة ، مســـــتخدما دالل

  .دالالت آيات أخرى ، وأمورا معلومة من الدين في تخطيء وجه العطف

�m���q��p��o��n���m��l��k :قولــه تعــالى ومــن ذلــك أيضــا 

t��s��ru��x��w��vy������~��}��|��{��z¡��

£���¢¤��l 
٢
.  

  .)عزير(القراءات الواردة في كلمة  حسب) ابن(لكلمة  يينوجهين إعرابأورد القرطبي 

منونة) عزير(خبرا ، سواء ُقِرئت ) ابن(أن تكون:  الوجه األول 
٣
، أو بغير تنوين 

٤
 .  

                                                           

أما كون القتال في المسجد الحرام معصية وليس كفرا ، فمعلوم من كتب الفقه ، وأما كون القتال ليس كفرا ،  ١
إن اهللا ال يغفر : "ه ، فمعلوم من قوله تعالى وأن الكفر هو أكبر الكبائر ، وٕاخراج أهل المسجد منه ليس أكبر من

: اجتنبوا السبع الموبقات  : "وقوله صلى اهللا عليه وسلم ].  ٣٨: النساء  " [أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
ودائما ما يتصدر الشرك قائمة الكبائر في األحاديث النبوية ، وأيضا .  ٧٢١ /٦فتح الباري  ...."  الشرك باهللا
هوم بداهة ، فمخالفة أي جزئية من جزئيات أي ديانة أو عقيدة ، ليس أكبر من تلك الديانة أو العقيدة هو أمر مف
 .من األساس

 .٣٠: التوبة  ٢
 .٣٥٧انظر التذكرة في القراءات الثمان ص . هي قراءة عاصم ، والكسائي ، ويعقوب ٣
 .١٢٢في القراءات السبع ص  ، والكافي ٤/١٨١انظر الحجة للقراء السبعة . هي قراءة الجمهور ٤



٢٩٤ 

 

، وال يكـــون هـــذا إال علـــى ) عزيـــر(نعتـــا لــــ )  ابـــن(أن تكـــون :  الوجـــه  الثـــاني
أو . عزيــر معبودنــا: ير بغيــر تنــوين ، والخبــر محــذوف ، والتقــد) عزيــر(قــراءة مــن قــرأ 

معبودنا عزير: هي الخبر ، والمبتدأ محذوف، أي ) عزير(تكون 
١ .  

بــــــدال مــــــن عزيــــــر ، أو ) ابــــــن(أن يكــــــون :  وجهــــــا ثالثــــــاوأضــــــاف العكبــــــري 

عطف بيان
٢
.  

نعتا لحـذفت منهـا ) ابن(خبرا ؛ ألنه لو كانت ) ابن(ورجح ابن عطية أن تكون 
ن مـا ُينكـر علـيهم أن َيـدُعوا أن عزيـرا ابـن وأل. األلف ، وهـي ثابتـة فـي خـط المصـحف

 .٤وأيد أبو حيان ترجيح ابن عطية. .. ٣. اهللا ، فهو محل الخبر

���m :ومن ذلك أيضا  قال تعالى  �̈ �§��¦��¥���� �¤���£��¢��¡�����~��}

µ�� �́�³��²��±��°��� �̄�®����¬��«��ª��©l
٥
.  

 :٦ وجهين إعرابيينصب وموقعه الن �m�§lأورد القرطبي  في االسم الموصول

  .كون في محل نصب على االستثناء المنقطعيأن : الوجه األول

ــــــاني ونســــــبه للزجــــــاج:  الوجــــــه الث
٧
) كــــــم(كــــــون بــــــدال مــــــن الضــــــمير ي، أن  

  .٨)تقربكم(المنصوب على المفعولية في 

                                                           

، ومشكل إعراب القرآن   ٤٣٢،  ١/٤٣١، انظر معاني القرآن ، الفراء ،  ١٠/١٧٢تفسير القرطبي ،  ١
 .٢/٢١٠، وٕاعراب القرآن ، النحاس ،   ١/٣٦٠
 .٢/١٣إمالء ما من به الرحمن  ٢
 .٢٩٤،  ٤/٢٩٣المحرر الوجيز  ٣
  .٥/٣٢تفسير البحر المحيط  ٤
 .٣٧: سبأ  ٥
، و المحرر ٤/٢٥٥انظر معاني القرآن وٕاعرابه  . ابن عطية و جوز فيه الفراء الرفع على أنه خبر لمحذوف ،  ٦

 .٧/١٩٠ ،المحرر الوجيز 
 .٤/٢٥٥معاني القرآن وٕاعرابه   ٧
  . ١٧/٣٢٢تفسير القرطبي ،  ٨



٢٩٥ 

 

واعتـــــرض مكـــــي بـــــن أبـــــي طالـــــب علـــــى وجـــــه البـــــدل ؛ ألنـــــه ال يجـــــوز البـــــدل   

ن بدل بعض من كلمن ضمير المخاطب إال إذا كا
١

 .  

وعلى نهج بعض المفسرين فقد يصح وجه البدل ، كما ذهـب بعضـهم إلـى هـذا فـي    
ــــــه تعــــــالى  }��|����m�y��x��w�������v���u��t��sz :ســــــورة األنعــــــام قول

� �̀�_��~��}l
٢
عـــــام لكـــــل النـــــاس ، ثـــــم )  تقـــــربكم (؛ ألن الخطـــــاب فـــــي  

. ن المــــؤمنين بعــــض النــــاساســــتثنى المــــؤمنين مــــنهم فكأنــــه بــــدل بعــــض مــــن كــــل ؛ أل
والنحاة يجيـزون اإلبـدال مـن ضـمير الحضـور ، إذا كـان البـدل بـدل بعـض مـن كـل أو 

اشــــتمال
٣

ــــدنا إال : وكــــأن المعنــــى  ــــالتي تقــــرب مــــن أحــــد عن ومــــا أمــــوالكم وال أوالدكــــم ب
  .المؤمنين

وداللــــــة المقــــــام هنــــــا تجعلنــــــا نميــــــل إلــــــى  تــــــرجيح وجــــــه االســــــتثناء ؛ بنــــــاًء علــــــى     
ــــــوجهين جــــــائز نحويــــــا ، بعــــــد أن  الداللــــــة ، ــــــى القواعــــــد النحويــــــة ؛ ألن كــــــال ال ال عل

ــــدل ــــوارد حــــول وجــــه الب ــــراض ال ــــا علــــى االعت ــــك ألن. أجبن ــــدل .. .وذل ــــى وجــــه الب معن
أن األمــــــــوال واألوالد تقـــــــرب المــــــــؤمنين مــــــــن اهللا ، : غيـــــــر  مناســــــــب ؛ ألن المعنـــــــى 

  .وال يقرب الناس لربهم إال األعمال الصالحة

  �m¬lكلمة  :ومن ذلك أيضا 

����¦��§�m :قـــال تعـــالى  �̄�®��¬���«��ª��������©��¨
±��°²��¼��»���º��¹�� �̧�¶���µ������� �́�³½����Á����������À��¿��¾

Æ��Å��Ä��Ã��Âl ٤.� �

                                                           

 .٢/٢١١مشكل إعراب القرآن   ١
 .٣٢٢،  ٣/٣٢١انظر المحرر الوجيز . ١٢: األنعام  ٢
 .٣٩٢:  ٢/٣٩٠رضي على الكافية شرح ال ٣
  .١٣٧: سورة األعراف  ٤



٢٩٦ 

 

زعـــــم   �m��®��¬���«l:  ١يقـــــول القرطبـــــي:   �m«lكلمـــــة 
. فنصـب )فـي( ثـم حـذف  ) في مشـارق األرض ومغاربهـا( الكسائي والفراء أن األصل

ورثــت : فهمــا نصــب علــى المفعــول الصــريح ؛ يقــال . والظــاهر أنهــم ورثــوا أرض القــبط
واألرض هــي أرض . المــال وأورثتــه المــال ؛ فلمــا تعــدى الفعــل بــالهمزة نصــب مفعــولين

ومشارقها ومغاربها جهات الشرق والغرب بها ؛ فـاألرض مخصوصـة ، . الشام ومصر
ن بنــي إســرائيل داود مــيــع األرض ؛ ألن أراد جم: وقيــل . عــن الحســن وقتــادة وغيرهمــا

  .وسليمان وقد ملكا األرض

ُيستضــــــعفون فــــــي : "نصــــــبها علــــــى نــــــزع الخــــــافض ، إذ إن األصــــــل: الوجــــــه األول 
ــــــــــزع الخــــــــــافض وتعــــــــــدى ُيستضــــــــــعفون بنفســــــــــه ، " مشــــــــــارق األرض ومغاربهــــــــــا ، فن

ـــارق ، وذكــــــر ذلــــــك الوجــــــه النحــــــاس ،  ٢ويبــــــدو أنــــــه كــــــان يميــــــل إليــــــه فنصــــــبت المشـــ
إنـــــــه : ، وقـــــــالوا ٤وأبـــــــو حيـــــــان ٣الوجـــــــه أيضـــــــا مكـــــــي بـــــــن أبـــــــي طالـــــــب وذكـــــــر ذلـــــــك

  . ٥ورجح ذلك الوجه الفراء. منصوب على الظرفية

: ، فيكــون المعنــى " أورث"أن تكــون منصــوبة علــى المفعوليــة للفعــل  :الوجــه الثــاني 
ـــذين كـــانوا ُيستضـــعفون أورثنـــاهم مشـــارق األرض ومغاربهـــا ، والمعنـــى  ـــا القـــوم ال أورثن

أنهـم أورثـوا المشـارق والمغـارب بالفعـل أي مشـارق ومغـارب األرض التـي  صـحيح ؛ إذ
ـــاه وٕان لـــم  استضـــعفوا فيهـــا  ، وذكـــر النحـــاس ـــة تـــوحي بتضـــعيفه إي ذلـــك الوجـــه بطريق

                                                           

  .٧/٢٠٠ :تفسير القرطبي  ١
 .٢/١٩٠إعراب القرآن للنحاس  ٢
  .١/٢٩٥مشكل إعراب القرآن  ٣
 .٤/٤١٢البحر المحيط  ٤
  .١/٣٩٠معاني القرآن للفراء  ٥



٢٩٧ 

 

، ونســب النحــاس ذلــك الــرأي للكســائي أيضــا ، وذكــر ذلــك الوجــه أيضــا  ١يصــرح بهــذا
  . ٤والفراء ٣و أبو حيان ٢مكي بن أبي طالب

ــــى ــــالمعنى عل ــــي مشــــارق األرض : الوجــــه األول  ف ــــذين كــــانوا يستضــــعفون ف ــــا ال أورثن
أورثنــا الــذين : ومغاربهــا أورثنــاهم األرض التــي باركنــا فيهــاوالمعنى علــى الوجــه الثــاني 

  كـــــــــــانوا يستضـــــــــــعفون أورثنـــــــــــاهم مشـــــــــــارق األرض ومغاربهـــــــــــا التـــــــــــي باركنـــــــــــا فيهـــــــــــا  
لمــة المشــارق علــى نــزع وأميــل إلــى الوجــه الثــاني وأســتبعد الوجــه األول الــذي ينصــب ك

الخــافض علــى أنهــا متعلــق للفعــل يستضــعفون ، إذ إن الســياق التــاريخي وبــدليل آيــات 
، ولـــيس فـــي مشـــارق  أخـــرى فـــي القـــرآن يؤكـــد علـــى أنهـــم استضـــعفوا فـــي مصـــر فقـــط

  .بالعموم األرض ومغاربها

وذلـك  الوجه الثاني الذي يعتبر أن المشارق مفعـول بـه للفعـل أورثنـا ، وبالتالي يترجح 
أي أرض (أوقـــع ألنهـــم أورثـــوا مشـــارق ومغـــارب األرض التـــي استضـــعفوا فيهـــا بالفعـــل 

كمــا هــو معلــوم ، بعــد هــالك فرعــون وقومــه ، وأن اآليــة جــاءت إلثبــات جــزاء ) مصــر
الصابرين المستضعفين ، فكيـف يكـون الجـزاء مبهمـا بـأن يورثـوا األرض ولـن يفهـم أي 

يـــأتي التأكيـــد علـــى حجـــم الجـــزاء ليكـــون   أرض مقصـــودة ، صـــغيرة أم كبيـــرة  ، ولكـــن
تســلية للمستضـــعفين وأمـــال للصـــابرين ، بـــأن يعلمــوا أن الصـــبر فـــي ســـبيل اهللا ســـيكون 

والداللـــة والســـياق هـــي التـــي .  جـــزاؤه كبيـــرا كمـــن ســـبقوهم وأورثـــوا المشـــارق والمغـــارب 
  .تقودنا للميل إلى هذا التوجيه

علــى المفعوليــة للفعــل " التــي"لنصــب إذا نصــبنا المشــارق علــى نــزع الخــافض ، سنضــطر 
أورثنــا ، وفيــه تكلــف لمــا فيــه مــن الفصــل بكــالم كثيــر بــين العامــل والمعمــول ، وهــذا غيــر 

 ن لترجيح الوجه الثانياقوديإذا فالسياق والقواعد النحوية . امستحب  نحوي .  

                                                           

  .٢/١٩٠إعراب القرآن للنحاس  ١
 .١/٢٩٥مشكل إعراب القرآن  ٢
 .٤١٢ /٤البحر المحيط  ٣
  .١/٣٩٠معاني القرآن للفراء  ٤



٢٩٨ 

 

  لخامسالفصل ا
 اآلثار المترتبة على تعدد الوجه النحوية في تفسير القرطبي

  :ويتكون من ثالثة مباحث 

  . األثر الفقهي لتعدد األوجه اإلعرابية : المبحث األول 

  . األثر العقدي لتعدد األوجه اإلعرابية  :المبحث الثاني

  .األثر البالغي لتعدد األوجه اإلعرابية :المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٩٩ 

 

ال شـــــــــك أن ثمــــــــــة ارتباطــــــــــا وثيقــــــــــا بــــــــــين الداللــــــــــة والقاعــــــــــدة أو بــــــــــين المعنــــــــــى     
ــــت  تفاعــــــل بينهمــــــا فــــــي ذهــــــن النحــــــوي المتعــــــاطي آليــــــات القــــــرءان  واإلعــــــراب  فثمــ
ـــــراءة  ـــــة حســـــب  ق ـــــى اآلي ـــــه فـــــالنحوي يتلق ـــــى إعـــــراب كلمات ــــه للوصـــــول إل مجهـــــدا عقلـ

أفعـــــــاال وأســـــــماء  ؛مـــــــا ؛ وهـــــــي مضـــــــبوطة األجـــــــزاء رفعـــــــا ونصـــــــبا وخفضـــــــا وجزمـــــــا 
ــــة هــــــذا الحكــــــم اإلعرابــــــي الــــــذي  وحروفــــــا ؛ ودور النحــــــوي هاهنــــــا هــــــو الخــــــروج بعلــ
ــــة النحويــــــــة أو الوجــــــــه الــــــــذي  ــــ جــــــــاءت عليــــــــه الكلمــــــــات وهــــــــذه العلــــــــة هــــــــي الوظيف

 ىاســـــتحقت مـــــن أجلـــــه هـــــذه الكلمـــــة تلـــــك العالمـــــة أو ذلـــــك الحكـــــم اإلعرابـــــي وال يتـــــأت
  .هذا التعليل أو التخريج إال بناء على فهم نحوي لآليات

ولــذا تعــددت العلعــل أو الوظــائف أو األوجــه وراء الحكــم اإلعرابــي الواحــد لتعــدد       
النحاة وأفهامهم كما قد تتعدد احتماالت الفهم لدى النحوي الواحـد إضـافة إلـى هـذا فقـد 

راءات المتــواتر منهــا والشــاذ وقــد يكــون تتعــدد األحكــام اإلعرابيــة نفســها تبعــا لتعــدد القــ
وراء كـــل حكـــم منهـــا معنـــى مختلـــف تتعـــدد األفهـــام فيـــه فتتعـــدد الوظـــائف والتخريجـــات 
للحكــم اإلعرابــي ممــا يــؤدي فــي بعــض المواضــع إلــى أن نطــالع فــي كلمــة واحــدة عــدة 
أحكـــام إعرابيـــة  كـــالرفع والنصـــب والخفـــض  ونجـــد للنحـــاة عـــدة تخريجـــات أو وظـــائف 

ســبيل المثــال يعللــون النصــب بأنــه علــى الحــال أو ى حكــم منهــا فنجــدهم علــوراء كــل 
المفعول لـه أو المفعـول بـه كمـا قـد يعللـون الرفـع لوقـوع الكلمـة فـاعال أو مبتـدأ أو خبـرا 

  .إلخ  ...  

وهكــذا نــرى ظــاهرة فــي القــرءان تســمى التنــوع فــي األوجــه أو التنــوع الــوظيفي أو تعــدد 
هــذا إلــى مــا ذكرنــاه مــن تعــدد فــي القــراءات وتعــدد فــي فهــم األوجــه اإلعرابيــة ومرجــع 

  .النحاة وتعدد في الوظائف التي تحتملها الكلمة ذات العالمة الواحدة

أمــا عــن آثــار ذلــك التعــدد فتتجلــى فــي ثالثــة مالمــح رئيســية هــي مــا يحدثــه هــذا      
م التعــــدد فــــي بعــــض المواضــــع الخــــتالف فــــي اآلراء العقديــــة أو اخــــتالف فــــي األحكــــا

الفقهيـــة وكـــذا فـــي النكـــات البالغيـــة وذلـــك األثـــر ينتجـــه تعـــدد األوجـــه اإلعرابيـــة وتعـــدد 
المعنــى معــا أو بــاألحرى يحدثــه تعــدد األوجــه المنبثــق مــن تعــدد المعنــى أو تعــدد فهــم 
معنى اآليـة ولـذا فإننـا نجـد أن بعـض هـذه المواضـع التـي تتعـدد فيهـا األوجـه اإلعرابيـة 



٣٠٠ 

 

فقهــي يختلــف عــن الوجــه اآلخــر ممــا يزيــد مــن أهميــة  يــؤدي كــل وجــه منهــا إلــى حكــم
دراسة هذا النو ع من الظواهر النحويـة وأثرهـا بارتباطهـا بالمعـامالت واألحكـام الفقهيـة 

  .المرتبطة بها وهو أمر يهم  كل مسلم

  :وعلى هذا فإن اآلثار المترتبة على تعدد األوجه  تتمثل في ثالثة آثار

  لتعدد األوجه اإلعرابيةاألثر الفقهي : األول        

  األثر العقدي لتعدد األوجه اإلعرابية: الثاني

  األثر البالغي لتعدد األوجه اإلعرابية:  الثالث
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  األثر الفقهي لتعدد األوجه اإلعرابية: المبحث األول 

يتنـــــاول هـــــذا المبحـــــث بعـــــض المواضـــــع التـــــي تعـــــددت فيهـــــا األوجـــــه اإلعرابيـــــة و     
  .هذا التعدد تعدد في األحكام الفقهيةوترتب على 

ومــــن هــــذه المواضــــع التــــي يتجلــــى فيهــــا هــــذا األثــــر الفقهــــي المبنــــي علــــى تعــــدد      
  :األوجه اإلعرابية ما يلي

ــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــالى ���mj��i��h��g��f���e��d��c��b��a��`k: قولـــــ

q��p����o��n��m������ll 
١

  

العقــــد، : وقيــــل. النســــاءالمــــراد بهــــا : قيــــل �mc�bl: قولــــه تعــــالى :قــــال القرطبــــي
ــــــــد أحكــــــــم وجــــــــه النكــــــــاح  ــــــــدين اهللا؛ إذ اهللا ق ــــــــاؤكم الفاســــــــد المخــــــــالف ل أي نكــــــــاح آب

ـــــري. وفصـــــل شـــــروطه ـــــار الطب وهـــــو اختي
٢
ــــــ. ــــــ"مـــــن"ف ـــــة ب ��m��bو ���������malمتعلق

cl ولـــــو كـــــان معنـــــاه وال تنكحـــــوا النســـــاء الالتـــــي نكـــــح آبـــــاؤكم : قـــــال. مصـــــدر
علــــى هــــذا إنمــــا وقــــع علــــى أال ينكحــــوا فــــالنهي ". مــــن" "مــــا"لوجــــب أن يكــــون موضــــع 

ــــــائهم الفاســــــد ــــــل نكــــــاح آب ــــــى " مــــــا"واألول أصــــــح، وتكــــــون . مث ــــــذي"بمعن ". مــــــن"و" ال

والدليل عليه أن الصحابة تلقت اآلية على ذلك
٣
 .  

  mblفقد تعددت األوجه اإلعرابية في كلمة 

ــــــه للفعــــــل : الوجــــــه األول  " تنكحــــــوا" أن تكــــــون فــــــي محــــــل نصــــــب مفعــــــوال ب
  .هذا الوجه اسم موصول والمعنى وال تنكحوا الالتي نكح آباؤكمعلى "  ما"و

                                                           

 .٢٢: النساء  ١
محمود محمد شاكر وأحمد : ، تحقيق  ٢، مكتبة ابن تيمية ، ط ١٣٧، ٨/١٣٦جامع البيان في تأويل القرآن  ٢

 .محمد شاكر 
 .٦/١٧٢تفسير القرطبي  ٣
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أال يكــــــــون لهــــــــا محــــــــل مــــــــن اإلعــــــــراب وتكــــــــون عندئــــــــذ :   الوجــــــــه الثــــــــاني

ـــــدرية ويكــــــــون المصــــــــدر المــــــــؤول  واقعــــــــا موقــــــــع المفعــــــــول بــــــــه " ��mc��bl: "مصـــ
    .وال تنكحوا نكاح آبائكم أو ال تعقدوا كعقدهم : للفعل تنكحوا والتقدير 

وعلـــى الوجــــه األول يكــــون التحــــريم منصــــبا علــــى نســــاء اآلبــــاء أى ال تتزوجــــوا 
 زوجـــات آبـــائكم بعـــد وفـــاتهم أو تطلـــيقهم إيـــاهن وهـــذا الحكـــم الفقهـــي هـــو رأي الجمهـــور 
واستدل القرطبي على ذلك بأن الصحابة تلقت اآلية علـى ذلـك المعنـى؛ ومنـه اسـتدلت 

ن في العـرب قبائـل قـد اعتـادت أن يخلـف وقد كا. على منع نكاح األبناء حالئل اآلباء
ابن الرجل على امرأة أبيه، وكانت هـذه السـيرة فـي األنصـار الزمـة، وكانـت فـي قـريش 

تـوفي أبـو :" قـال شـعث بـن سـوار،واسـتدل القرطبـي بمـا رواه  األ.. مباحة مع التراضي
 ي وســول اهللا، ولكنــي آتــ إنــي أعــدك ولــدا: فخطــب ابنــه قــيس امــرأة أبيــه فقالــت قــيس

"ستأمره؛ فأتته فأخبرته فأنزل اهللا هذه اآليةأصلى اهللا عليه وسلم 
١
.  

ــرب مـــــن تـــــزوج ابنتـــــه، وهـــــو حاجـــــب   كمـــــا نقـــــل القرطبـــــي أنـــــه كـــــان فـــــي العـــ
بــــــن زرارة تمجــــــس وفعــــــل هــــــذه الفعلــــــة؛ ذكــــــر ذلــــــك النضــــــر بــــــن شــــــميل فــــــي كتــــــاب 

٢ فنهى اهللا المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه السيرة. المثالب
.  

ــــيس وأمــــا  ــــاء ول ــــة نكــــاح اآلب ــــى طريق ــــه منصــــب عل ــــالتحريم في ــــاني ف الوجــــه الث

على الزواج من نسائهن
٣ .  

��m���H��G��F��E��D��C��B��A:ومـــــن ذلـــــك أيضـــــا قولـــــه تعـــــالى

Q��P��O������N��M��L��K��J��Il
٤.  

  : حسب القراءات الواردة فيها" أرجلكم"فقد تعددت األوجه اإلعرابية في كلمة 
                                                           

 .٦/١٧٢تفسير القرطبي  ١
وردت هــذه األحكــام الفقهيــة عنـــد ابــن العربــي بتفصـــيلها كمــل وردت تلــك الروايـــات عنــده وعنــد ابـــن عطيــة انظــر تفســـير  ٢

 .١/٣٦٩، أحكام القرآن البن العربي ص ٢/٣١،٣٠، المحررالوجيزص ٦/١٧٢القرطبي 
 ٦/٥٥٢، الطبري ١/٣٦٩آن البن العربي أحكام القر  ٢/٣٠،٣١، المحررالوجيز ٦/١٧١انظر تفسير القرطبي  ٣
 .٦: المائدة  ٤
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النصـب :الوجه األول
١

�"علـى العطـف علـى وجـوهكم  فهـي داخلـة فـي مفعـوالت الفعـل 

���H ".  

الرفع : الوجه الثاني
٢

   .على أنه مبتدأ خبره محذوف والتقدير  وأرجلكم واجب غسلها 

الخفض :الوجه الثالث
٣
"الباء"على أنها معطوفة على رؤوسكم المخحفوضة بـ  

٤
.    

الفقهــي المشــهور بوجـوب غســل األرجــل وهــو وعلـى الوجــه األول والثــاني يترتـب الحكــم 

اعتراضــية بــين  )������N��M(وجعــل جملــة فمــن قــرأ بالنصــب  مــذهب الجمهــور

دون  وبنى على أن الفرض في الـرجلين الغسـل"  ��H"جعل العامل المتعاطفين 
صـلى  النبـي المسح، وهـذا مـذهب الجمهـور والكافـة مـن العلمـاء، وهـو الثابـت مـن فعـل

اهللا عليــــه وســــلم، والــــالزم مــــن قولــــه فــــي غيــــر مــــا حــــديث، وقــــد رأى قومــــا يتوضــــؤون 

"ويل لألعقـاب مـن النـار أسـبغوا الوضـوء"وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته 
٥
ثـم إن  

فدل على وجوب غسـلهما؛ "  وما "كما قال في اليدين "  �Q��P: "اهللا حدهما فقال
  . واهللا أعلم

ــــــث يكــــــون الحكــــــم الفقهــــــي  هــــــو مســــــح الرجــــــل  وذهــــــب بعــــــض  ــــــى الوجــــــه الثال وعل
ــــــى  ــــــى المعن ــــــظ ال عل ــــــى اللف ـــف عل ــــــى أن العطــــــف فــــــي هــــــذا الوجــــــه عطـــ الفقهــــــاء ال

                                                           

تــذكرة فــي ال،  ١/١٤٣قــرآت الســبعة  البــن خالويــه إعــراب ال" :وهــي قــراءة نــافع وابــن عــامر  و الكســائي  انظــر ١
 .٣١٥القراءات الثمان ص

األربـع عشـر ،   إتحـاف فضـالء البشـر فـي القـراءات   ١/٢٠٨انظر المحتسـب  ، وهي قراءة الحسن واألعمش ٢
  .م ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٩دار الكتب العلمية  –الدمياطي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني  ٢٥١ص 

، إعـراب القـرآت السـبعة  ٩٨التيسـيرص: حمـزة وعاصـم فـي روايـة شـعبة انظـرو  عمـروي وهي قراءة ابن كثير وأب ٣
 .١/١٤٣البن خالويه 

 .٧/٣٤٣,٣٤٢تفسير القرطبي  ٤
مـن حــديث عبـد اهللا بــن عمـرو بــن العـاص ، اللؤلــؤ والمرجــان  ٢٤١ومســلم ،٦٠والبخـاري ،٦٨٠٩أخرجـه أحمــد  ٥

 مــن حــديث ١٣٩حــديث رقــم ، بــاب وجــوب غســل الــرجلين بكمالهمــا  ، كتــاب الطهــارة :فيمــا اتفــق عليــه الشــيخان
 –طبعـة دار الحـديث اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليـه الشـيخان محمـد فـؤاد عبـد البـاقي  ، سيدنا عبداهللا بن عمرو 

 .                                                        م  ٢٠٠٧/ هـ  ١٤٢٨القاهرة 



٣٠٤ 

 

وبــــذلك يكــــون الحكــــم المترتــــب علــــى  الخفــــض أيضــــا هــــو وجــــوب الغســــل كمــــا هـــــو 

ـــــال فـــــــي الـــــــوجهين األول والثـــــــاني الحــ
وقـــــــد اســـــــتدل مـــــــن رأى مســـــــح األرجـــــــل بنـــــــاء  ١

ــــى وجــــه ــــة منهــــا عل ــــه قــــال:الخفــــض بأدل ــــن عبــــاس أن ــــد روي عــــن اب ــــه ق الوضــــوء : أن
: وروي أن الحجـــــــاج خطـــــــب بـــــــاألهواز فـــــــذكر الوضـــــــوء فقـــــــال. غســـــــلتان ومســـــــحتان

اغســـــلوا وجـــــوهكم وأيـــــديكم وامســـــحوا برؤوســـــكم وأرجلكـــــم، فإنـــــه لـــــيس شـــــيء مـــــن ابـــــن 
. آدم أقــــــــرب مــــــــن خبثــــــــه مــــــــن قدميــــــــه، فاغســــــــلوا بطونهمــــــــا وظهورهمــــــــا وعراقيبهمــــــــا

: صـــــدق اهللا وكـــــذب الحجـــــاج؛ قـــــال اهللا وتعـــــالى: لـــــك أنـــــس بـــــن مالـــــك فقـــــالفســـــمع ذ
وكــــــان إذا مســــــح رجليــــــه بلهمــــــا، وروي عــــــن : قــــــال". وامســــــحوا برؤوســــــكم وأرجلكــــــم"

ــــال ــــس أيضــــا أنــــه ق ــــزل القــــرآن بالمســــح والســــنة بالغســــل: أن وكــــان عكرمــــة يمســــح . ن
ـــــل إنمـــــــا نـــــــزل فيـــــــه المســـــــح: رجليـــــــه وقـــــــال وقـــــــال عـــــــامر . لـــــــيس فـــــــي الـــــــرجلين غســ

نــــــزل جبريــــــل بالمســــــح؛ أال تــــــرى أن التــــــيمم يمســــــح فيــــــه مــــــا كــــــان غســــــال، : شـــــعبيال

"افترض اهللا غسلتين ومسحتين: وقال قتادة. ويلغي ما كان مسحا
٢
.  

ذهـــــب إليـــــه ابـــــن  وقـــــد وفـــــق بعـــــض الفقهـــــاء بـــــين القـــــولين،من ذلـــــك مـــــثال مـــــا
جريـــــر الطبـــــري إلـــــى أن فرضـــــهما التخييـــــر بـــــين الغســـــل والمســـــح، وجعـــــل القـــــراءتين 

ايتينكــــــــالرو 
٣

ـــــل فيــــــــه؛ أن المســــــــح والغســــــــل : ؛ قــــــــال النحــــــــاس ومــــــــن أحســــــــن مــــــــا قيـــ
ـــــالخفض، والغســـــل واجـــــب  ـــــى قـــــراءة مـــــن قـــــرأ ب ـــــان جميعـــــا، فالمســـــح واجـــــب عل واجب

على قراءة من قرأ بالنصب، والقراءتان بمنزلة آيتين
٤
 .  

                                                           

اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما علمت من رد ذلك سوى الطبـري ن فقهـاء المسـلمين، : قال ابن العربي ١
ـــراءة الخفـــض ـــرهم، وتعلـــق الطبـــري بق ـــي   أحكـــام القـــرآن. والرافضـــة مـــن غي ، تفســـير الطبـــري  ٢/٥٧٥البـــن العرب

٨/٢٠٠،١٩٨. 
 .٨/١٩٦،١٩٥وردت هذه اآلثار في تفسير الطبري  ٢
 .                                                                      ٢٠٠- ٨/١٩٨تفسير الطبري  ٣
  .                                                                       ٢/٩:إعراب القرآن للنحاس  ٤



٣٠٥ 

 

وذهــب قـوم ممــن يقــرأ بالكســر إلـى أن المســح فــي الــرجلين هــو " قـال ابــن عطيــة

الغسل
١
.  

ذكر القرطبي أن هذا هو الصحيح؛ فإن لفـظ المسـح مشـترك، يطلـق بمعنـى المسـح    

أخبرنا األزهـري أخبرنـا أبـو بكـر محمـد بـن عثمـان : قال الهروي٢ ويطلق بمعنى الغسل
المسـح فـي كـالم العـرب : بن سعيد الداري عـن أبـي حـاتم عـن أبـي زيـد األنصـاري قـال

قـد تمسـح : إذا توضـأ فغسـل أعضـاءهيكون غسال ويكون مسحا، ومنـه يقـال للرجـل 
٣

؛ 
مسـح اهللا مـا بـك إذا غسـلك وطهـرك مـن الـذنوب، ورجـح القرطبـي الغسـل علـى : ويقال

فــإذا ثبــت بالنقــل عــن العــرب أن المســح يكــون  هوالغســل:والــراجح  ":المســح حيــث قــال 
إن المــراد بقــراءة الخفــض الغســل؛ بقــراءة النصــب : بمعنــى الغســل فتــرجح قــول مــن قــال

 احتمـال فيهـا، وبكثـرة األحاديـث الثابتـة بالغسـل، والتوعـد علـى تـرك غسـلها فـي التي ال
أخبار صحاح ال تحصى كثرة أخرجها األئمة؛ ثم إن المسح فـي الـرأس إنمـا دخـل بـين 
مـــا يغســـل لبيـــان الترتيـــب علـــى أنــــه مفعـــول قبـــل الـــرجلين، التقـــدير فاغســـلوا وجــــوهكم 

وامسـحوا برؤوسـكم؛ فلمـا كـان الـرأس مفعـوال  وأيـديكم إلـى المرافـق وأرجلكـم إلـى الكعبـين

" –واهللا أعلم  -قبل الرجلين قدم عليهما في التالوة 
٤
.  

ــــى  ــــا عل ــــالخفض عطف ــــرأ ب ــــدمياطي أن مــــن ق ــــى )  رؤوســــكم (وأضــــاف ال لفظــــا ومعن
ـــى بعـــــــض األقـــــــوال وهـــــــو لـــــــيس  ثـــــــم ننســـــــخ بوجـــــــوب الغســـــــل أو يحمـــــــل المســـــــح علــــ

الخف والتنبيه على عدم اإلسراف في الماء 
٥
.  

  

                                                           

 .                                                                  ٢/١٦٢المحرر الوجيز  ١
              .                                                ٧/٣٤٥تفسير القرطبي  ٢
 .٤/٣٥١،٣٥٢تهذيب اللغة لألزهري  ٣
                                                               ٣٤٥/ ٧تفسير القرطبي   ٤
  .٢٥١تحاف ص اإل ٥



٣٠٦ 

 

  .١ ��m¥��¤��£��¢l:ومن ذلك أيضا قوله تعالى

  .حسب القراءات الواردة فيها  �m���¤lفقد تعددت األوجه في كلمة 

ـــــــع: الوجـــــــه األول الرف
٢

ـــــــة  ـــــــى أنهـــــــا مبتـــــــدأ وخبـــــــره شـــــــبه الجمل ـــــــواو "   ¥"عل وتكـــــــون ال

  ." بي حيوةأاستئنافية ال عاطفة والرفع قراءة الشعبي و 

النصب: الوجه الثاني
٣

  ."أتموا"معطوفة على الحج وداخلة في مفعوالت الفعلعلى أنها 

ويترتـــــب علـــــى الوجـــــه األول أن العمـــــرة ليســـــت واجبـــــة، ويتريـــــب علـــــى الوجـــــه 
ــــــى هــــــذا ، و الثــــــاني أن العمــــــرة فــــــرض حيــــــث عطفــــــت علــــــى الحــــــج وهــــــو فــــــرض  عل

  .الذي يفيد الوجوب " ¢���"فاالثنان داخالن في حيز الفعل 

  :على ذلك أدلة منها  وقد رجح القرطبي وجه النصب وأورد

ــــــه  -١ ــــــى وجــــــوب العمــــــرة؛ ألن اهللا تعــــــالى أمــــــر : قول ــــــل عل ــــــة دلي فــــــي هــــــذه اآلي
 .بإتمامها كما أمر بإتمام الحج 

ــــه  -٢ ــــاس مــــن الصــــحابة ، ومــــن : قول ــــن عب ــــن عمــــر واب ــــى واب ــــال بوجوبهــــا عل ق

التابعين عطاء وطاوس ومجاهد
٤
 . 

 صـلى اهللا روي مرفوعا عن محمد بن سيرين عن زيـد بـن ثابـت عـن رسـول اهللا -٣

" إن الحج والعمرة فريضتان ال يضرك بأيهما بدأت " عليه وسلم 
٥
. 

                                                           

 .١٩٦: البقرة  ١
عــامر والشــعبي و  علــي وابــن مســعود وزيــد بــن ثابــت واألصــمعي عــن نــافع وابــن عبــاس وابــن عمــرو وهــي قــراءة ١

إيضـاح الوقـف واالبتـداء : انظـر  ،حيـوة وابـن مسـعود والحسـن  يالكسـائي وأبـي جعفـر وأبـو والقزاز عن أبي عمـرو 
 .                                          ١/٤٨٤والدر المصون  ،  ٥٤٥ص
 .                                         ١/٤٨٤،والدر المصون   ٥٤٥إيضاح الوقف واالبتداء ص: انظر  وهي قراءة الجمهور، ٢
  .٢٦٨القرطبي ص تفسير ٤
 .السيد عبد اهللا هاشم يماني المدني: بيروت ، تحقيق  -، الدارقطني ، دار المعرفة ٢/٢٨٤سنن الدارقطني، ٥
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وأقيمــــوا "وعنــــه  ، "وأتمــــوا الحــــج والعمــــرة إلــــى البيــــت هللا"قــــراءة ابــــن مســــعود  -٤
 ."الحج والعمرة إلى البيت
  :أما أدلة من قال بالرفع 

  . ُسنةٌ  الُعمرة: وكان مالك يقول : قوله  – ١
  ."قول النخعي وأصحاب الرأي وغيرهم : " ذكره من قال بهذا الرأي   –٢ 
ســــأل رجـــــل رســــول اهللا صـــــلى اهللا عليــــه وســـــلم : عــــن جــــابر بـــــن عبــــد اهللا قـــــال – ٣

ـــــال: عـــــن الصـــــالة والزكـــــاة والحـــــج : فســـــأله عـــــن العمـــــرة) نعـــــم : ( أواجـــــب هـــــو ؟ ق
ـــــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــي ؟ ق ـــــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــك : ( أواجب ـــــــــــــــــــر ل ــــــــــ                           ).ال وأن تعتمـــــــــــــــــــــــــــــر خي

ــــــــي _ ٤ ــــــــالوا ال حجــــــــة فيهــــــــا ألن اهللا ســــــــبحانه إنمــــــــا قرنهــــــــا ف ــــــــة فق ــــــــى اآلي ردوا عل
  ).وأتموا سنة العمرة هللا(وخرجها بعضهم  ،وجوب اإلتمام ال في االبتداء

ـــدليل مــــــن ســـــنة النبــــــي الفعليــــــة و أنهــــــا ســـــنة يتضـــــح ممــــــا ســـــبق و  ليســــــت فرضــــــا ، بــ
  .ولألدلة السابقة  وأنها لم ترد في فروض اإلسالم ،
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  المبحث الثاني

  األثر العقدي لتعدد األوجه النحوية 

ــــــى  ــــــا فإنــــــه كــــــذلك قــــــد يترتــــــب عل كمــــــا أن لتعــــــدد األوجــــــه النحويــــــة أثــــــرا فقهي
تعـــــدد األوجــــــه النحويـــــة أثــــــر عقـــــدي فــــــي بعـــــض المواضــــــع حيـــــث يكــــــون كـــــل وجــــــه 
متفقـــــا مـــــع مـــــذهب عقـــــدي معـــــين وال نـــــدري فـــــي الحقيقـــــة أكـــــان هـــــذا التوجـــــه العقـــــدي 
ـــــرجيح أحـــــد هـــــذه الوجـــــوه  ـــــي ت ـــــة أم مجـــــرد ســـــبب ف ـــــي تعـــــدد األوجـــــه اإلعرابي ســـــببا ف

  : زيادة في التوضيح فإننا أمام تصورين و 

فـــــي األســـــاس فـــــأتى  أن يكـــــون  اللفـــــظ قـــــد ورد فيـــــه وجـــــه واحـــــد: األول 
النحـــــوي أو المفســـــر بوجـــــه إعرابـــــي آخـــــر يتفـــــق مـــــع اعتقـــــاده حيـــــث لـــــم يكـــــن الوجـــــه 
األول موافقـــــا لهـــــذا االعتقـــــاد وبـــــذلك يكـــــون الجانـــــب العقـــــدي ســـــببا فـــــي وجـــــود تعـــــدد 
ــي تعــــــدد األوجــــــه بمعنــــــى التعــــــدد  ــــــك التصــــــور إال فــــ ــــة وال يكــــــون ذل األوجــــــه اإلعرابيــ

ــــــوظيفي للكلمــــــة ذات العالمــــــة الواحــــــدة  أو تعــــــدد األوجــــــه بمعنــــــى تعــــــدد األحكــــــام  ال
ـــــــه مـــــــن  ـــــــة ألن ـــــــع الجمـــــــل وأشـــــــباهها أو الكلمـــــــات المبني ـــــي مواق ــ ـــــــة  ولكـــــــن ف اإلعرابي
ــدع النحــــــوي وفقــــــا العتقــــــاده وجهــــــا إعرابيــــــا يــــــأتي بعالمــــــة إعرابيــــــة  المســــــتبعد أن يبتــــ
ـــــــيس  ــــــون إال بإحـــــــدى القـــــــراءات ول جديـــــــدة بلفـــــــظ فـــــــي نـــــــص قرآنـــــــي ألن هـــــــذا ال يكـ

  .فسر أن يبتدع قراءةمتوقعا من نحوي أو م

بــأن يكــون اللفــظ قــد ورد  ورأى فيــه النحــاة أكثــر مــن تصــور ثــان أو أننــا أمــام 

وجه إعرابي فيأتي النحوي أو المفسر فيرى أن كل وجه إعرابي يتفق مـع مـنهج عقـدي 

  . وجه والذي يتفق مع مذهبه العقديمحدد ، فيقوم بترجيح أحد األ

  :ومن أمثلة ذلك ما يأتي 

ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــال �m��y��x��w��v��u����t��s��r��q:ىقولــــــــــــــ
��e��d����c��b��a�� �̀�_��~��}��|�������{��z
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fo��n��m���l��k��j���i��h��gp����t��s��r��q

uv�����y��x��wl 
١.  

   :وجهين إعرابيين ) ����c(فقد أورد المعربون والمفسرون في نصب كلمة 

القرطبـــــي والســـــمين وٕاليـــــه ذهـــــب )جعـــــل(العطـــــف علـــــى أنهـــــا مفعـــــول : الوجـــــه األول

الحلبــــــي
٢
ــــــل"،و  ــــــه "جع ــــــق أو صــــــير كقول ــــــى خل ــــا بمعن ــ �m��C��B��A: تعــــــالى هن

I�������H��G��F��E��Dl
٣
خلــــــــق:أي 

٤
فيكــــــــون اهللا قــــــــد جعــــــــل فــــــــي  

ــــــا كونيــــــا  ، ـــون هــــــذا جعــــــال خلقي ــــــة المبتدعــــــة ويكـــ ــــــة والرحمــــــة والرهباني ــــــوبهم الرأف  قل

ــــــــــه تعــــــــــالى  ــــر والشــــــــــر كقول ـــــل الكــــــــــوني يتنــــــــــاول الخيــــــ �|��{���m:والجعـــــ

¡�����~l 
٥
.  

: النصـــــــب علـــــــى أنهـــــــا مفعـــــــول بـــــــه لفعـــــــل محـــــــذوف ، والتقـــــــدير : الوجـــــــه الثـــــــاني
ـــــــال  ـــــــى االشـــــــتغال ق ـــــــدعوها ، وهـــــــو مـــــــا يعـــــــرف بالنصـــــــب عل ـــــــة ابت ـــــــدعوا رهباني وابت

"وٕاليــــــه ذهــــــب الفارســــــي والزمخشــــــري وأبــــــو البقــــــاء:"الســــــمين الحلبــــــي 
٦
وهــــــذا إعــــــراب  

ــــون بــــــأن العبــــــد خــــــالق ألفعالــــــه وأن مــــــا كــــــان .االختياريــــــة المعتزلــــــة وذلــــــك أنهــــــم يقولــ
فالرحمــــة والرأفـــــة لمــــا كانـــــت مــــن أفعـــــال اهللا  ،  مــــن فعـــــل اإلنســــان فهـــــو مخلــــوق لـــــه

                                                           

 .٢٧: الحديد  ١
  .١٠/٢٥٥الدر المصون  ، ٢٠/٢٧١،  تفسير القرطبي ،  ٢
  .١األنعام  ٣
 .٨/٢٢٦ البحر المحيط ٤
 .٤١القصص ٥
  .١٠/٢٥٥الدر المصون  ٦
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فقــــد نســــب خلقهمــــا إليــــه والرهبانيــــة لمــــا لــــم تكــــن مــــن فعــــل اهللا بــــل مــــن أفعــــال العبــــد  

يستقل بفعلها نسب ابتداعها إليه
١
.  

وقـــــــد حســـــــن القرطبــــــــي هـــــــذا الوجــــــــه
٢
، و ضـــــــعف بعـــــــض المفســــــــرين هـــــــذا الوجــــــــه   

ـــــــه  ـــــــد خـــــــالق ألفعال ـــــــة بـــــــأن العب ـــــــول المعتزل بحجـــــــة أن هـــــــذا الوجـــــــه يتماشـــــــى مـــــــع ق

."االختياريـــــة
٣

وضـــــعفه آخـــــرون بحجـــــة أنـــــه ال يســـــتقيم مـــــن حيـــــث الصـــــناعة وذلـــــك . 

نكـــــرة " �����c"أنـــــه مـــــن حـــــق االســـــم المشـــــتغل عنـــــه أن يصـــــلح للرفـــــع باالبتـــــداء و

يصلح نصبها على االشتغال ال مسوغ لالبتداء بها ، فال
٤
 .  

وهكــــذا نــــرى مــــا لتعــــدد األوجــــه مــــن أثــــر عقــــدي فأهــــل الســــنة يرجحــــون الوجــــه األول 
ـــون الوجــــــه الثــــــاني الــــــذي يضــــــعفه أهــــــل الســــــنة ومــــــا تضــــــعيفهم إال  والمعتزلــــــة يرجحـــ
ــــو مــــــا أوضــــــحناه حيــــــث إن المــــــانع هنــــــا لــــــيس نحويــــــا ألن النحــــــاة  لســــــبب عقــــــدي هــ

  .تندرج تحت باب االشتغال ضع أخرىيجيزون أمثلة هذا في موا

ـــــة  ـــــي حـــــول موقـــــع جمل ـــــك مـــــا أورده القرطب ـــــر ذل ـــــه  málونظي فـــــي قول

 �m���ß��Þ����â��á��àl: تعالى
٥
.  

قراءتان إحداهما بالرفع واألخرى بالنصب  m������ßlفقد ورد في كلمة 
٦
.  

ــــ ــــع جمل ــــإن موق ــــراءتين ف ــــا الق ــــى كلت ــــع �málةوعل ــــع ، ويحتمــــل هــــذا الرف  هــــو الرف
  :القرطبي  وجهين أوردهما

                                                           

  .السابق ١
  .  ٢٠/٢٧١تفسير القرطبي ،  ٢
 .٩٦، تعدد األوجه في التحليل النحوي ص٢٤٠،  ٨/٢٣٩المحرر الوجيز  ٣
  .٨/٢٢٦البحر المحيط  ٤
  .٤٩: القمر  ٥
فع علــى أنهــا مبتــدأ قرئــت بالنصــب ، وهــي قــراءة الجمهــور ، علــى أنهــا مفعــول بــه لفعــل محــذوف ، وقرئــت بــالر  ٦

 .٣٠٠انظر المحتسب ص . وهي قراءة أبي السمال



٣١١ 

 

علــــى هــــذا الوجــــه   –، والمعنــــى  m���ßlأن تكــــون الجملــــة خبــــرا لـــــ :  األولالوجــــه  
  .أن كل شيء هو مخلوق هللا بقدر:  -

هـو شـبه  m���ßl، وخبـر  m���ßlصـفة لــ  �málأن تكـون جملـة :  الوجـه  الثـاني 

. اهللا فهـو بقـدر أن كـل شـيء خلقـه:  -علـى هـذا الوجـه   –، والمعنـى  mâlالجملـة 

، وهذا ما تختاره القدرية ، وهـم  ١فيحتمل هذا الوجه  أن تكون أشياء مخلوقة لغير اهللا
إن العبــد خــالق ألفعــال نفســه االختياريــة ، ومــنهم جماعــة : فريــق مــن المعتزلــة يقولــون 

القرطبــــي  الوجــــه  .وقــــد اختــــار . ، ولــــيس هللا ٢ينســــبون خلــــق بعــــض األفعــــال للكواكــــب
  .األول ؛ ألنه يتالءم مع مذهبه وعقيدة أهل السنة

���m:  ومن ذلك أيضا ؛ قوله تعالى  �̈�§��¦��¥l ٣.  
واختلــــف المعنــــى )  مــــا( فقــــد تعــــددت األوجــــه اإلعرابيــــة فــــي اآليــــة تبعــــا لتعــــدد معــــاني 

  .أربعة أوجه إعرابية) ما(تبعا لكل وجه إعرابي فقد أورد القرطبي في إعراب 
موصــــولة وتكــــون فــــي موضــــع نصــــب أي وخلــــق ) مــــا ( أن تكــــون :  الوجــــه األول

  .يعني الخشب والحجارة وغيرها  ٤ما تعملونه من األصنام 

) ¦��(والوقـف حينهـا عنـد  ،استفهامية ومعناه التحقيـر لعملهـم ) ما: ( الوجه الثاني
   .استفهام للتوبيخ واالستنكارثم االستئناف بقوله تعالى وما تعملون فهو 

  .نافيه والمعنى وما تعملون ذلك ولكن اهللا خالقكم ) ما( : الوجه الثالث
مصــــــدرية وهــــــي مــــــع الفعــــــل مصــــــدر والتقــــــدير واهللا خلقكــــــم ) مــــــا: ( الوجــــــه الرابــــــع

وعملكــــــم
٥
ــــــاد أهــــــل   ــــذي يتماشــــــى مــــــع اعتق ــ ــــــر وال ــــــد رجــــــح القرطبــــــي الوجــــــه األخي وق

                                                           

 .  ١٠٥،  ٢٠/١٠٥تفسير القرطبي ،  ١
 .١٨/٢٨١تفسير اللباب في علوم الكتاب  ٢
  .٩٦الصافات  ٣
  .   ٤٣٠/ ٣معاني القرآن للنحاس   ٤
 .٤٦،  ٦/٤٥معاني القرآن للنحاس  ٥



٣١٢ 

 

ـــــق هللا عـــــز وجـــــل الســـــنة فقـــــال رحمـــــه اهللا وهـــــذا مـــــذه ب أهـــــل الســـــنة أن األفعـــــال خل

واكتساب للعباد وفي هذا إبطال لمذاهب القدرية والجبرية 
١
.  

�m³��²��±��°���¯´����¸��¶��µ: قولـــــــــه تعـــــــــالى :ومـــــــــن ذلـــــــــك أيضـــــــــا 

¹º����¿��¾���½��¼���»l
٢

الثانيـــــــــــة " مـــــــــــا"فقـــــــــــد اختلـــــــــــف اإلعـــــــــــراب ل 
  .حسب الوقف والوصل الذي يراه أهل كل مذهب

ـــــــــا(تكـــــــــون أن :  الوجـــــــــه األول ـــــــــاره  الزجـــــــــاج ) م ـــــــــة ، اخت و ٤والنحـــــــــاس    ٣نافي

والزمخشــــــــري  ٥األخفــــــــش 
٦

أْن يكــــــــون الوقــــــــف علــــــــى : ،  أي٧ورجحــــــــه أبــــــــو حيــــــــان 

ــــه  ــــام ، والمعنــــى)³(قول ــــرة إنمــــا هــــي هللا تعــــالى، : وهــــو وقــــف ت ــــيس لهــــم الخي ل
  .وليس لهم أن يختاروا على اهللا 

موصولة وهي داخلة في تركيب الجملة السابقة  لهـا إذ "  ما"تكون أن :  الوجه الثاني

صـلة الموصـول  حـذف منهـا  "��º¶��¸��¹" وجملـة  " �³"إنها منصوبة بــ

ويختــار الــذي  :ومــن ثــم يكــون المعنــى  ��¹lفيــه �m¸��¶��µالعائــد والتقــدير  
 ، أي ويختـار لهـم فيمـا كان لهم فيـه الخيـرة ويكـون معنـى االختيـار هنـا مـا يتعبـدهم بـه

  في قول له ،  ٨ذكره الزمخشري يدعوهم إليه من عبادته ما لهم فيه الخيرة  ،

                                                           

 .١٨/٥٧القرطبي  ١
 .٦٨القصص ٢
 .٤/١٥١القرآن معاني  ٣
 .٣/٢٤١إعراب القرآن  ٤
 .السابق ٥
 .٤/٥٢٠الكشاف  ٦
 .٧/١٢٤البحر المحيط  ٧
  .٤/٥٢٠الكشاف  ٨



٣١٣ 

 

إنـــه لـــم تكـــن لهـــم :نافيـــة لـــئال يكـــون المعنـــى " مـــا"الـــذي أنكـــر أن تكـــون "  ١الطبـــري "و
الخيرة فيما مضى وهي لهم فيما يستقبل ، وقد احتج طائفـة مـن المعتزلـة بهـذا المسـلك 

  .على وجوب مراعاة األصلح 

، ورد أبــــو حيــــان هــــذا الــــرأي لتقــــدم  ٢"يجــــوز: " وضــــعف الزجــــاج هــــذا الــــرأي بقولــــه 
  .٣لتقدم العائد على الموصول 

 ولـيس ذلـك بحسـن فـي اإلعـراب ألنـه ال عائـد :" رفض الموصولية  قائال " مكي"ل وعل
يعود على ما في الكالم وهو أيضا بعيد في المعنى واالعتقـاد ألن كونهـا للنفـي يوجـب 

األشـــياء أنهـــا حـــدثت بقـــدر اهللا واختيـــاره ولـــيس للعبـــد فيهـــا شـــيء غيـــر أن تعـــم جميـــع 
لم تعم جميـع ألشـياء " يختار"اكتسابه بقدر من اهللا وٕاذا جعلت ما في موضع نصب بـ 

أنها مختارة هللا إنما أوجبت أنه يختار ما لهم فيه الخيرة ال غير ونفي ما لـيس لهـم فيـه 
                              .خيرة وهذا هو مذهب القدرية والمعتزلة

للنفي أولى في المعنى وأصح في التفسير وأحسن في االعتقاد وأقـوى فـي " ما " فكون 
العربيــة أال تــرى أنــك لــو جعلــت مــا فــي موضــع نصــب لكــان ضــميرها فــي كــان اســمها 

أن معناهــا :"ولوجــب نصــب الخيــرة ولــم يقــرأ بــذلك أحــد وقــد قيــل فــي تفســير هــذه اآليــة 
مد يخلق ما يشاء ويختار لواليته ورسـالته مـن يريـد ثـم ابتـدأ بنفـي االختيـار وربك يا مح

عــن المشــركين وأنهــم ال قــدرة لهــم فقــال مــا كــان لهــم الخيــرة أي لــيس الواليــة والرســالة 
   .٤"وغير ذلك باختيارهم وال بمرادهم واهللا أعلم بمراده في ذلك 

  .لة والقدرية والوجه األول مذهب أهل السنة  والثاني مذهب المعتز 

والــراجح مــن الــرأيين هــو الوجــه األول وذلــك ألنــه قــول جمهــور المفســرين والقــراء وأئمــة 
   .الوقف

                                                           

  .١٨/٢٩١تفسير الطبري  ١
  .٤/١٥١معاني القرآن  ٢
  .٧/١٢٤البحر المحيط  ٣
 .٢/١٦٤مشكل إعراب القرآن  ٤



٣١٤ 

 

ــــي بــــن ليمــــان :"وقــــال القرطبــــي   "هــــذا وقــــف التمــــام ، وال يجــــوز أن تكــــون  :قــــال عل

ألنهـــــا لـــــو كانـــــت فـــــي موضـــــع نصـــــب لـــــم " �³"فـــــي موضـــــع نصـــــب بــــــ "   مـــــا

"وفي  هذا رد على القدرية : "يعد عليها شيء ، قال 
١
.   

�mÆ��Å��Ä��Ã��Â���Á��À��¿Ç����É���È: قولـــــــــه تعـــــــــالىومـــــــــن ذلـــــــــك أيضـــــــــا 

��Êl 
٢�.  

  . m��Ãlفي إعراب موضع أربعة أوجه إعرابية ٣أورد القرطبي

ـــــى حـــــذف   �m��Ãlأن يكـــــون موضـــــع: الوجـــــه األول ـــــى : ؛ أي  البـــــاءنصـــــبا عل عل

  . ٤ ��m��Ê��É���Èl:، حتى يكون مقابال لقوله نزع الخافض

�:استحســنه القرطبــي لمطابقتــه قولــه تعــالى قــد ، و ٦، والبغــوي٥وأجــازه الطوســي

m���Ê��É���Èl  فــي ســورة النحــل، وجعلــه نظيــر قولــه تعــالى :�m���¦���¥��¤

«��ª��©�� �̈�§¬��°�� �̄�®l ٧ .  

مبتـــدأ ، ولفظـــه لفـــظ االســـتفهام ،  m��Ãlأن يكـــون   :الوجـــه الثـــاني 
إن ربك هو أعلم أي الناس يضل عن سبيله ، وهو مثل قوله تعالى : والمعنى 

                                                           

 .٦/٣٠٦تفسير القرطبي  ١
 .١١٧: األنعام ٢
  .٩/٨تفسير القرطبي  ٣
 . ٤/٣٥٥: مجمع البيان ٤
 .٤/٢٥٠: التبيان في تفسير القرآن ٥
 .٢/١٢٥: معالم التنزيل ٦
  .١٢٥:النحل  ٧



٣١٥ 

 

:��m� � � ����~��}��|���{��z��y��x��wlفيكون   ١m� �Ãl  مبتدأ ، وخبره
   .�m����Älجملة

  .٦طالب، ومكي بن أبي ٥النحاس ،٤، والمبرد٣، والفراء٢الكسائي: واختاره  

  .٦طالب
ولكون هؤالء لم يذكروا العامل في الجملـة المتكونـة مـن المبتـدأ والخبـر ، ذهـب 

، ثـم أنكـره علـيهم ؛  ألن التعليـق ) أفعـل التفضـيل ( أبو حيـان إلـى أن العامـل عنـدهم 
  . ٧فرع عن جواز العمل ، وأفعل التفضيل ال يعمل في المفعول به ، فال يعلق عنه 

) يعلم ( ، والزجاج ، لكن موضع الجملة عنده نصب بـ وأجاز العكبري قول الفراء

  .٨ال يعمل في االسم الظاهر النصب) أفعل ( ؛ ألن  ��mÂl)أعلم ( المقدر ال بـ

ـــــث النصـــــب بفعـــــل مضـــــمر يـــــدل  m��Ãlأن يكـــــون موضـــــع : الوجـــــه الثال
إن ربــــــك هــــــو أعلــــــم يعلــــــم مــــــن يضــــــل عــــــن : ، فكأنــــــه قــــــال )أعلــــــم ( عليــــــه قولــــــه 

  . ٩سبيله ، ونسبه الطبرسي إلى أبي علي الفارسي

ــــــذي( بمعنــــــى  m��Ãlوبهــــــذا القــــــول تكــــــون  ــــــى  ) ال ( ، أو موصــــــوفة بمعن
ال يعمـــــل ) أفعــــل ( ، وٕانمــــا احتــــيج هــــذا التقــــدير فــــي الــــنص القرآنــــي ؛ ألن )فريــــق

                                                           

 .١٢:الكهف ١
 . ٤/٢١٠: ، البحر المحيط  ١٣/١٦٤: مفاتيح الغيب ٢
 .١/٣٥٢: معاني القرآن ٣
 .٤/٢١٠: ، البحر المحيط  ١٣/١٦٤: مفاتيح الغيب ٤
 .١/٥٥٧: إعراب القرآن ٥
 .١/٢٦٦: اب القرآن مشكل إعر ٦
 . ٤/٢١٠: البحر المحيط  ٧
 . ١/٢٥٩: التبيان في إعراب القرآن ٨
 . ٨/١٢: ، روح المعاني  ٤/٢١٠: ، البحر المحيط  ٤/٣٥٥: مجمع البيان ٩



٣١٦ 

 

، لكونــــه بعيــــدا عــــن مضــــارعة الفعــــل ، والمعــــاني ال ١النصــــب فــــي االســــم الظــــاهر
  .٢ال تعمل في المفعوالت كما تعمل في الظروف

  : ٣واستدل الرضي على صحة هذا المذهب بقول الشاعر

أكر وأحمى للحقيقة منهم            
  

   ٤وأضرب منا بالسيوف القوانسا
  .٥)أضرب ( باسم التفضيل  بفعل مقدر ال) القوانسا ( فقد انتصب   

  : ٦، كما قال حاتم الطائي) يعلم ( هاهنا بمعنى ) أعلم ( زعم قوم أن 

فخالفـــت طيـــئ مـــن دوننـــا خلفـــا           
  

  واهللا أعلـــم مـــا كنـــا لهـــم خـــذال  
  .��m��Ê��É���Èl: ؛ ألنه ال يطابق قولهقرطبي وأنكره ال  

معترضــا عليــه ، بــأن هــذا التأويــل  قرطبــيوقــد نقــل الطبــري هــذا القــول قبــل ال

¿���m��Å��Ä��Ã��Â���Á��À : وٕان كــان جــائزا فــي كــالم العــرب فلــيس قولــه تعــالى

ÆÇ��l  منه ؛ ألنه عطـف عليـه بقولـه:��m��Ê��É���Èl  فأبـان بـدخول ،
؛ ألن ذلـك إذا كـان بمعنـى ) يعلـم( لـيس بمعنـى ) أعلم ( أن ) المهتدين ( الباء في 

  . ٧يعلم زيدا: هو يعلم بزيد ، بمعنى : بالباء ، كما ال يقال لم يوصل ) يفعل ( 

                                                           

 . ٣/٥٣٠: شرح الرضي على الكافية ١
 .١/٢٦٦: مشكل إعراب القرآن ٢
 . ٦٩: ديوانه : البيت لعباس بن مرداس ، ينظر من الطويل ،  ٣
 .أعالها  : جمع قونس ، وقونس البيضة من السالح : القوانسا  ٤
 .٣/٥٣٠: شرح الرضي على الكافية ٥
 . ٤/٣٥٥: ، مجمع البيان  ٨/١٤: جامع البيان : لم أعثر على البيت في الديوان ، وينظر من البسيط ،  ٦
 . ٤/٢٥١: ، التبيان في تفسير القرآن  ٨/١٥: جامع البيان ٧



٣١٧ 

 

ـــــي موضـــــع خفـــــض بنيـــــة البـــــاء ، فيكـــــون  m��Ãlأن : الرابـــــع  الوجـــــه ف
  .١إن ربك هو أعلم بمن يضل: التقدير 

فأصحاب هذا القول يجوزون عمل الحرف مع سقوطه من اللفظ ، واعتـرض 
مــن غيــر خــافض ، فيكــون عليــه ؛ ألنــه غيــر معلــوم فــي كــالم العــرب اســم مخفــوض 

، وال يحمــل القــرآن الكــريم ٣، وٕان وجــد فــي الشــعر فهــو مــن ضــروراته٢هــذا نظيــرا لــه
  .على الضرورة 

 .لتوارد أمثاله في القرآن" وهو حسن : " بقوله  رجح القرطبي  الوجه األولوقد 

ــــك أيضــــا     ــــو ق:ومــــن ذل ��m��p��o��n��m��l��k��j��i����h���g:تعــــالى  هل

s��r���qt��¢��¡�����~��}���|��{��z��y��x��w��v��u£��

¨��§��¦��¥��¤©����́�³��²�������±��°�� �̄�®����¬��«��ªl 
٤
.  

  .وقد سبق تحليل ذلك  أوجها إعرابية �m��ªlفقد أورد العلماء في إعراب 

ـــــــى العالقـــــــة التفاعليـــــــة بـــــــين العق        يـــــــدة وتعـــــــدد االوجـــــــه اإلعرابيـــــــة وهكـــــــذا تتجل
العقــــــدي قـــــد يكــــــون مرجحــــــا فكـــــل فريــــــق يختــــــار مـــــا يــــــتالءم مــــــع ن الجانــــــب إحيـــــث 

وجــــــه فقــــــد لجانــــــب العقــــــدي هــــــو المســــــبب لتعــــــدد األعقيدتــــــه ومذهبــــــه ، وقــــــد يكــــــون ا
ــــــاه هــــــو  ــــــة خلقن ــــــع جمل ــــــة رفــــــع موق ــــــي احتمالي ــــــذي فكــــــر ف ـــوي ال يكــــــون باعــــــث النحـــ
ـــه واتجـــه نحـــوي آخـــر إلـــى مـــا يـــتالءم  ـــتالءم مـــع عقيدت ـــى مـــا ي عقيدتـــه حيـــث اتجـــه إل

لينتجــــــوا لنــــــا هــــــذا التعــــــدد المــــــوروث الــــــذي وجــــــدناه بــــــين طيــــــات كتــــــب مــــــع عقيدتــــــه 
  .النحو والتفسير

 
                                                           

 . ٨/١٤: جامع البيان ١
 . ٨/١٤: المصدر نفسه ٢
 .٤/٢١٠: ، البحر المحيط  ١/٦٧: مشكل إعراب القرآن ٣
 ٧: آل عمران  ٤



٣١٨ 

 

  المبحث الثالث 

  اآلثار البالغية

مـــــــن اآلثـــــــار الناتجـــــــة عـــــــن تعـــــــدد األوجـــــــه اإلعرابيـــــــة كـــــــذلك األثـــــــر البالغـــــــي       
ـــــــة  ـــــــه ،وعنـــــــدما تتعـــــــدد األوجـــــــه اإلعرابي ـــــــرآن وبالغت ــــــى إعجـــــــاز الق ـــــــدل علـ ـــــــذي ي وال

ـــــل  ـــــات القـــــرآن الكـــــريم  فـــــإن ذلـــــك التعـــــدد يســـــفر عـــــن أثـــــر بالغـــــي مث اخـــــتالف آلي
  .حسب التوجيه في اآلية الواحدة المخاطب أو المتكلم 

 ¤¥¦§¨ ¢£ ¡": مــــثال قولــــه تعــــالى  فمــــن ذلــــك

©ª °¯®¬«  ±  "١
  

 بالتـــاء علـــى خطـــاب العابـــدين ، وقـــرأ البـــاقون "¦ " قـــرأ حفـــص واألعمـــش 
  :بالياء على الغيب على إسناده إلى المعبودين ، وقرأ ابن عامر  "يستطيعون"

بنــون العظمــة التفاتــًا مــن الغيبــة إلــى الــتكلم ووافقــه الحســن ، وقــرأ ابــن كثيــر ) فنقــول (

وحفص وأبو جعفر ويعقوب بالياء مناسبة لما قبله والتفاتًا من التكلم إلى الغيبة  
٢
.  

فقـد كـذبوكم : قـرأ بالتـاء فمعنـى مـن . بالتـاء واليـاء  "¤": وقـرئ : قال القرطبـي 

 lk m " فقـــــد كـــــذبوكم بقـــــولهم: قـــــرأ باليـــــاء ومعنـــــى مـــــن . نهـــــم آلهـــــة إبقـــــولكم 

tsrqpon u  "٣
.  

إي واهللا ، هــي مــع التــاء : هــل يختلــف حكــم البــاء مــع التــاء واليــاء ؟ قلــت : فــإن قلــت 

والجار والمجرور بـدل مـن الضـمير ، كأنـه  �m�g��f��j��i��hl: كقوله تعالى
  . كتبت بالقلم : وهي مع الياء كقولك : فقد كذبوا بما تقولون : قيل 

                                                           

  .١٩: الفرقان   ١
  .٣٣٣/ ٢: ، النشر  ١٣٣: التيسير ، الداني  ٣٢٨: إتحاف فضالء البشر  ٢
  .١٨: الفرقان  ٣



٣١٩ 

 

يعنـــــي فمـــــا تســـــتطيعون أنـــــتم يـــــا كفـــــار . بالتـــــاء واليـــــاء أيضـــــًا  "¦ "وقـــــرئ 
  .الخطاب على العموم للمكلفين  … صرف العذاب عنكم 

بالياء فإنه أسند الفعل إلى المعبودين  "¦  "فمن قرأ 
١

 .  

  .أن يصرفوا عنكم العذاب أو ينصرونكم) آلهتكم (والمعنى فما يستطيع الشركاء 

ويحتمـــــــل أن يكـــــــون الضـــــــمير للكفـــــــار كـــــــالقراءة باليـــــــاء 
٢
أي أ ن الكـــــــافرين شـــــــديدو  

الشـــــكيمة فـــــي التكـــــذيب ، فمـــــا يســـــتطيعون صـــــرفًا ألنفســـــهم عمـــــا هـــــم عليـــــه ، أو مـــــا 
ــــه  ــــتم علي ــــذي أن ــــل. يســــتطيعون صــــرفكم عــــن الحــــق ال ــــل : وقي ــــة ، وقي الصــــرف التوب

إنــــــه ليتصــــــرف ، أي يحتــــــال أو فمــــــا يســــــتطيع آلهــــــتكم أن : الحيلــــــة ، مــــــن قــــــولهم : 

ا لكم  يصرفوا عنكم العذاب أو أن يحتالو 
٣
.  

بالتاء فإنه جعل الخطاب لمتخذي الشركاء "¦ "ومن قرأ 
٤

 .  

ومن هنا يتضح أن القراءتين أفادتا أن الـذين اتخـذوا الشـركاء وشـركاؤهم ال يسـتطيعون 
  .صرفًا للعذاب وال نصرًا من عند أنفسهم لبعضهم بعضًا ، وال نصرًا من عند اهللا 

٥" kji": ومن ذلك أيضا قوله تعالى 
  

وقــــرأ ابــــن عــــامر وابــــن . بضــــم التــــاء  "عجبــــتُ i ": قــــرأ حمــــزة واألعمــــش والكســــائي 

بفتح التاء   "j "كثير وعاصم وأبو عمرو ونافع 
٦
.  

                                                           

  .٣٢٨: إتحاف فضالء البشر  ١
  .٦/٤٩٠: البحر المحيط  ٢
  .٣/٢٦٤: الكشاف  ٣
  .١٥/٣٨١: تفسير القرطبي   ٤
  .١٢: الصافات  ٥
  .٢/٣٥٦: ، النشر  ٥٤٧: السبعة  ٦



٣٢٠ 

 

إن اهللا ال يعجــب مــن شــيء ، : وكــان شــريح يقــرأ بــالفتح ويقــول … : ( قــال القرطبــي 
وأن العجب ال يجوز عليـه تعـالى علـى الحقيقـة ألنـه انفعـال  وٕانما يعجب من ال يعلم ،

النفس من أمر عظيم خفي سـببه وٕاسـناده لـه تعـالى فـي بعـض األحاديـث مـؤول بصـفة 
تليــق بكمالــه ممــا يعلمــه هــو كالضــحك والتبشــبش ونحوهمــا ، كمــا فــي قولــه صــلى اهللا 

) عجب اهللا من قوم يدخلون الجنة في السالسل (: عليه وسلم 
١

  

إن شــريحًا كــان يعجبــه علمــه وعبــد اهللا أعلــم منــه ، يريــد عبــد : ل إبــراهيم النخعــي فقــا 

قل يا محمد بل عجبتُ : وقيل معناه . اهللا بن مسعود ، وكان يقرأ بالضم 
٢٠  

وعبــد اهللا أعلــم ، إن شــريحًا شــاعر يعجبــه علمــه : ( وقــد رد الفــراء قــراءة شــريح بقولــه 

وعــد الفــراء إنكــار هــذه القــراءة غلطــًا ، ألن  " kعجبــُت i"بــذلك منــه ، قرأهــا 

والعجب من اهللا خالفه من اآلدميين ، القراءة والرواية كثيرة 
٣
.  

  .وهذا ما نرجحه مع اإليمان بصفات اهللا تعالى كما جاءت من غير تشبيه 

وذهـــــب مكـــــي إلـــــى أن الضـــــمير لـــــيس مســـــندًا إلـــــى اهللا وٕانمـــــا مســـــند لكـــــل مـــــن بلغـــــه 
  .من المقرين به إنكار المشركين للبعث 

����m¹:ومن ذلك أيضا قولـه تعـالى �̧�¶��µ�� �́�³�����²��±��°�� �̄�®��l٤��. 

  فقد تعدد المخاطب في اآلية بتعدد األوجه النحوية الناتج عن تعدد القراءات لكلمة

 " ´  " :  

                                                           

  .٦/١٧٩: فتح الباري شرح صحيح البخاري   ١
  .١٨/١٨: تفسير القرطبي  ٢
  .٢/٣٨٤: معاني القرآن   ٣
  .١٢٥: البقرة  ٤



٣٢١ 

 

  ٠بفتح الخاء ، والخطاب للنبي صلى اهللا عليه وسلم وأتباعه: الوجه األول 

قــرأ نــافع وابـــن عــامر بفــتح الخــاء علــى جهـــة الخبــر عمــن اتخــذه مـــن : قــال القرطبــي 
. أي جعلنــا البيــت مثابــة واتخــذوه مصــلى" جعلنــا"، وهــو معطــوف علــى  متبعــي إبــراهيم

وٕاذ جعلنا البيت مثابـة وٕاذ اتخـذوا، فعلـى : ، كأنه قال وقيل هو معطوف على تقدير إذ
  .، وعلى الثاني جملتان األول الكالم جملة واحدة

  . بكسر الخاء ، والخطاب لليهود: الثاني  الوجه

بكسر الخاء على جهة األمـر، قطعـوه مـن األول وجعلـوه " واتخذوا"وقرأ جمهور القراء  

  w "يجــــوز أن يكــــون معطوفــــا علــــى : قــــال المهــــدوي. معطوفــــا جملــــة علــــى جملــــة

x" ١
، أو على معنى إذ جعلنـا البيـت، ألن معنـاه اذكـروا إذ  كأنه قال ذلك لليهود  

ألن معناه ثوبوا "± ": جعلنا، أو على معنى قوله
٢
.  

��������m��t��s���r��q��p���o��n�������m: قوله تعالى : ومن ذلك أيضا        �l��k
z��y���x��w��v��u{��¢��¡�����~��}��|£��¦��¥��¤§�����¬��«��ª��©��¨

®¯��»��º��¹�� �̧��¶��µ��� �́�³��²��±��°¼����¿����¾��½
Â��Á��ÀÃ��Ë��Ê��É��È��Ç���Æ����Å��ÄÌ�����Í

�Ñ��Ð��Ï��Î���Ö��Õ���Ô��Ó��Ò��×l ٣  

  ) أعلم: ( أورد القرطبي وجهين لقراءة قوله تعالى

                                                           

  .١٢٢:البقرة  ١
  . ٢/٣٧٣تفسير القرطبي  ٢

  .٢٥٩:  البقرة  ٣



٣٢٢ 

 

، وقــرأ حمــزة والكســائي )أعلــم: (فقــد قــرأ الجمهــور بقطــع األلــف والرفــع فــي قولــه تعــالى 

بوصل األلف والجزم
١
.  

قـد ) السـالم عليـه(الرسـولبـالرفع والقطـع، أي أن )  أعلـمُ  (وجهت قراءة الجمهـور بقـراءة

عنى نفسه بالخطاب، لذلك رفع الفعل
٢

ى إذ إنه لمـا شـاهد مـا شـاهد مـن قـدرة اهللا تعـال، 
  .له بعد أن توفاه، فأخبر عما شاهده وعلمه بل وتيقنه-جل شأنه-من إحياء اهللا

فأقر بذلك وعلم أن هذا اللون من العلوم ال قـدرة ألحـد عليـه غيـر اهللا وأنـه تعـالى وحـده 

القادر على كل شيء فهو المحيي والمميت، والتصرف بجميع األمور يقيناً 
٣
.  

ههــا أ وُيْقــرأ بوْصــِل الهمــزة علــى األمــر، وفاعــل : القرطبــي بقولــهّمــا قــراءة الجــزم فقــد وج
: يـأمر المخاطـب، كمـا تقـول لنفسـك ؛ وأمـر َنْفسـه كمـا) عزير( فاعله : وقيل). اهللا(قال

علم يا َعبد اهللا ا
٤
.  

إلـــى -جـــل شـــأنه-أي إن حجــة مـــن قـــرأ بــالجزم أنهـــم جعلـــوا الفعــل علـــى األمـــر مــن اهللا

باآلية الكريمة بأْن يعلم أن اهللا على كّل شيء قديرالمخاطب ) عليه السالم(نبيه
٥
.  

 �، )عليــــه الســــالم(يحــــتج بقولــــه تعــــالى لنبيــــه إبــــراهيم) رضــــي اهللا عنــــه(وكــــان ابــــن عبــــاس

�َواْعَلْم َأن اللَه َعِزيٌز َحِكيمٌ 
٦
فيقول أهو خير من إبراهيم ،

٧
  ؟  

  

                                                           

  .١/٣١٢: ، الكشف١٨٩: السبعة في القراءات: ينظر  ١
  .١/٢١١:، التبيان في إعراب القرآن١/١٨٣:معاني القرآن لألخفش:وينظر ،١/١٧٤:معاني القرآن للفراء  ٢
  .١/٣١٢: الكشف عن وجوه القراءات  ٣
  .١/٢١١: التبيان في إعراب القرآن  ٤
  .١/٣١٢:الكشف: ينظر  ٥

  .٢٦٠:  البقرة  ٦
  .١/٣١٢: الكشف: ، ينظر١/١٧٣: معاني القرآن للفراء ٧
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)قيـل لـه اعلـم(ُأَبـّي ومما يعضـد هـذه القـراءة، ويقويهـا، ويرجحهـا أنهـا فـي حـرف 
١

، كمـا 
 �فــانظر إلــى َطَعاِمــكَ �: أنــه يتناســب مــع مــا قبلــه فــي اآليــة الكريمــة وهــو قولــه تعــالى

فإنـه قـد جـاء علـى األمـر، واسـتبعد أن يكـون األمـر مـن  �وانظُـْر الـى ِحمـاِرَك  �وقولـه
تــيقن بــه  ؛ ألنــه تعــالى قــد أظهــر قدرتــه لــه، وأراه أمــراً )عليــه الســالم(اهللا تعــالى إلــى نبيــه

فال حاجة ألن يأمره بأْن يعلم أن اهللا على كل شيء قدير
٢
.  

ويـرى األخفــش
٣

أن الجـزم أجــود فـي المعنــى إال أنــه أقـل قــراءة ؛ ألن األكثـر علــى الرفــع 
  .وكذلك فإن قراءته بالرفع

ألنـه علـى ظـاهر الكـالم لمـا تبـين لـه : واختار مكي بن أبي طالب القيسي الرفع إذ قال
شـــك فيـــه أخبـــر عـــن نفســـه بـــالعلم اليقـــين، وأيضـــًا فأنـــه قـــد أجمـــع عليـــه مـــا كـــان علـــى 

الحرّميان وعاصم وابن عامر وأبو عمرو
٤
.  

بنفسـه، -جـل شـأنه-هـي األرجـح ؛ ألنـه عـاين قـدرة اهللا) أعلـم ( والظاهر أن قراءة الرفع في 

وتيّقن بذلك وسلم، فكان أْن أخبر بالعلم والتصديق؛ وألن عليها الجمهور
٥
.  

                                                           

  .١/١٧٣: معاني القرآن للفراء ١
  .١/٣١٢: الكشف  ٢
  .١/١٨٣: معاني القرآن لألخفش ٣
  .٣١٣-١/٣١٢: الكشف  ٤
، قوله  ٨/٣٩٧وقد وردت أمثلة أخرى تشبه األمثلة السابقة  ، انظر تفسير القرطبي ،   ، ٤/٣٠٧انظر تفسير القرطبي ، ٥

 :النمل " `a  _ " ١٦/١٤١، وكذلك  ٥٥األنعام  " p q r s t u": قوله تعالى 

  .١٩سبأ " g h i j k "١٧/٣٠٠، وكذلك  ٢٥
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	���������������א�� 	

    

� ا��ي 	 ا�������� �� وا���م وا���ة ، ا������ت ��� وا��'&�!% ا$#"!�ء ���� 
، ���  .ا$�'ار و,�"� ا�(�ه'*% ا�(!"!% )�� و

9 1�78�6 إ�� ا��1ا34 ا�"�2 ه�ا �0,1 /.�.……و���:� ��/! إ=���>� *�;% ، #
>�?*:  

� ا�?آ!� -١�� 6B�� ّ��ل وأ#� ، ا�;'*� ا�.')نG �=أو .  

  . ا��H!' آJ �!% و8;�#� ا�.'�H� ،>"I!' أه�!6 �!�ن -٢

� ا�?آ!� -٣��  . ا$و=� ���د /< وا��!�ق ا��6�L دور أه�!6 

  . ا��'�< ا�'اث /< وا��!�ق ا��6�L =�ور أ,��6 �!�ن -٤

٥- 'P$د ا�'ا:3 ا�� ا�< ا����#< 8% �����*� ا�.�رئ *�� G!2 ؛ ا���1*6 ا$و=� �
�<���� 6�� ��/!6 �;1ن و�S ، ا�.')#!6 ا��7�� >.�  .ا��

٦- Uَف أن�Xا�1��ّي ا� >/ J 8% 1418ع  �Z'!�H وآJ ا�;'*� ا�.')ن إ�'اب آ
 ا����:0 و�H'ع ا���S 1^�*� ��ـ�د 8% /!� ��� ا��'�!6 ا��\6 /< ا��X"6 ا��141��ت

3 ا�< ا�.ّ!�6 ا��_' و=>�ت و���د� ا�;J ه�Z آ�#b /.� ، ا�;'*� ا�.')ن 1�'�ْ8ُ �>� *
6ً�/�G 'ٍ!e;� %8 0:ا ا���1*6 ا�����ا�1��ّ ��را&6 ��8رًا ُ�َ�ّ� أن *�;% � ، �ًْ̂ /َ ��ّ� 
��1G %8 0:6 ا����!/�Xة ا�'!e;ا� >  . �G'ه� *�;% L ا�

٧- g41=!� وأو ا��H>1م أّن /'ق ا�"�H8 %!� 2>1م ���د ا$و=� وH8>1م ���د ا�
g!د ا������ �!=1�'ا�< ���;� ا���""6 ا���1*6 ا�6H!i1 ���د ه1 ا���1ي ا�jا ، 

��Lت ���د و��$G'ىGا l�� 6H!i1ا�  .m!�Xا و��1م ه<H0 8% ا���ا� ا��ي ، ا�
��� 8'ة 8% أآe' �;'ر %!eG�"ا�!6 ا$و=� ���د و�!% �!�� ، ا�'�jي ، ا�د ه1 ا���� 

�'ا�!6 ا$G;�م أو ، ا���Lتjا .  

6 ���"� ا��ي ا��ور إ�'از -٨�Lا�� ، �G?آ��08 وأ*^� ، ا���1*6 ا$و=� أ&"�ب أه� آ 
�1ا08 %8 >�8 g!='��� &1اء ، ا�1=!>�ت �!% ا� >"I'.أو ، ا� Z'!B .  

� ا�?آ!�-٩�� -  ا$G!�ن ��q /< - ��""� ، ا��\6 وI"!�6 ، ا���1ي ا��_�م I"!�6 أّن 
�� *����#� ��� ، ا���1*6 ا$و=� ���د /<;��6 ��1*� وr*17� ، �8ات %8 �\� 8% ا�

  . �>7< ا��ف
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 أو ، �\�41>� ؛ ا���1*6 ا$و=� ���د /< دور 8% ا��'/!6 ا��!t �� �.1م �8 -١٠
  . ��8#!>� ��ا�0

�b إذ آ"!'ة، �\P 6*1'وة ��0e ا�.')#!6 ا�.'اءات إن -١١e�� �<!/ م�;Gة #�1*6 أ'!eآ 
8��دة �>7!6 و1iاه'.  

١٢- 'P$ا g4اءات ا�1ا'.� و��08 ، �� ر:!�< آ�"J ؛ ا���1*6 ا$و=� ���د /< �
�ر ا�.'I"< وأن ا$&"�ب 8% آ�w8 38 '!eركX* ا�.'اءة �ً#�!Gد*� ��� أx* �=1ا� 

�'ا�<j1ة 8% اS >/ ��% �� *���ُز ��!2 ا���� Z1=1'ى ا��ا$.  

�� ا�< ا��1ا08 ��1ع -١٣��!>� ا� >"I'.ا� >/ g!=' ا���1*6 ا$و=� �!% ا�
�y وا��6�L ، ا���1*6 ا�.1ا�� �!% �8 ، ا����دةX�� �<�  . أ#1ا

�6 8% �� ��� ا$ه�!t��� 6 أ8' و�8'/� ا��\!� إ�.�ن -١٤, ��ن />��ك ������H!iو 
�!\��� 6H!i6 أدا:!6 وH!i6 وو!�Lء وأن د���� ��ل ذآ!6 إ�zرات ا��'�!6 ���� �<<"�� 

��� �!\��  . ا����� /< أه�!%8 6 �

١٥- 6Sة ا���*�wا� >� ؛ ا�.'r!�� �<� >"I ا��7 إ�� ا�.'اءات �rوZ د6S /< ه�ا و*
�J /< ا���1*6 ا}راء /< وآ��l ، أ,���>�Bا��1ا34 أ .  

  . وا�.���ة ا��6�L �!% ا��w*� ور�(� ، ا���1*6 ��.1ا�� ا���!.6 ا�.'I"< #_'ة -١٦

� ا�?آ!� -١٧�� 'P?� >"I'.ء 8% ���د  ا���� ، ا��H!' �78ل /< &1اء ، ا����.!% ا��
�� وآe'ة ، ا���1 أو.# �<��  . ذ�l إ�� *w' �� وإن 

� ا���1*6 ا$و=� ���د ا��w*� ا$P' �!�ن -١٨�� J#�7ا��.�ي ا� ، Z'P?و� �� ، l��وآ 
J#�7ا� ><.Hا� J#�7وا� >B�"آ�ن وإن ، ا� Z'P?� 1ى ��$ولSأ .  

�b أ#< أد�< /� …و���     � أن �� ��L إ#��ن آU0 /{نU ���;��ل، =|b وL =�*�ًا، ا�
،~)X* ��<8 ول�G J�7� ا�ه ،?)Xا�  >"�Gت، أ#< و�<- ا	 /"H^0 أ,"b /{ن ا=

�  .وا�0�r ا�X(? 8% إ�!� وأ�1ب ����� ا&\Z'H /{#< اُ$�'ى آ�#b وإن ،-����

� وا���م وا���ة وا}�'ة ا$و�� /< ا���� و	 ��  .و&�� و,�"� و)�� ���8 &!�#� 
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  الفهارس الفنية
  

  : وتتكون من 

  .فهرس اآليات القرآنية -١

 .فهرس األحاديث النبوية -٢

 .فهرس األشعار -٣

 .فهرس المراجع والمصادر -٤

 .فهرس المحتويات -٥
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  ���س ا��ت ا�������

� �

�א��
	���:���و�� �

�א��� �
����� �א������ �

�mI��H��G��Fl��  ٢١٣و٩١ ٢  

�m��L��Kl� �٣�٢٣٥  

�m�P����O��Nl  ٩١  ٤  

m��c��b���a�� �̀�_�� �̂��]��\��[l  ٢٠٦  ٧  
� �

�א������:���و�� �

�א��� �
����� �א������ �

�mF���E��D��C��B��AG��HI��K���J�l���   ٢٦٨و١٤٧  ٢و�١

�m³��²��±��°�� �̄�®´�����l ٢٥٦  �٢٨  

�m�¼��»��ºl� ١٩٨  �٣٦  

�mD��C��B��AE���H��G��Fl�   ١٩٤و١٠١و٩٦  �٣٨

�m��l��k��j��i��h��g�n��mz�l� ١٩٧  �٧٤  

������m��U��T��S��R��Ql   ١٣٨و١١٨و١٠٣  ٨٥

  ٢٦٠و٢١٧و

�m�F���E��D�������C��B��Al�   ١٨٢و١٠٥  �٩٤

�m��b��a�� �̀�_��^l� ١٣٩و١١٣و١٠٤  �٩٦

  ٢١٨و١٨٦و

�mG��F��E��D��C��B��Al� ١٩١  �١٠٢  
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m����J��I��H��G��F��E��D��C��Bl� ١٨٨  �١٠٦  

m���z���y���x����w���v��ul�� ٢٥١  �١٢٤  

�m��³�����²��±��°�� �̄�®l� ٣٢٠  �١٢٥  

�m~��}��|����{���z��y���x������w��vl��   ١٥٩و١٣٥  �١٣٠

�m�� �̄����®��¬��«��ª��©��¨l  ٢١٠و١١١  ١٣٣  

�m�F��E��D��C��B��Al�� ١٣٠و١١٦و١١٥  �١٣٥

  ٢٩١و١٣١و

�mk��jl��q��p��o��n��ml  ٢٦١  ١٣٨  

�m�t��s��r��q��p��o��n���ml  ٢٢٧و١٠٧  ١٦٥  

�m� �̀�_��~���}��|l  ١٨٩و٩٦  ١٧٣  

m���I��H��G��F��E��D���C��Bl� ٩٢  �١٧٧  

�mc��bd�l�   ٩٨و٩٠  �١٨٤

m��¡������~¢��§��¦��¥��¤��£¨��l� ٩٢  �١٨٩  

�m��¤��£��¢l  و١٢٢و٩٩و٩٤  ١٩٦

  ٣٠٦و٢٧٤و٢٣٦

�mC���B��Al� ١٩٥  �١٩٧  

mc��b����a���� �̀�_��^l�� و٢١٧و١١٢و٧٩  �٢١٧

٢٩٢  

m×��Ö��Õ���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ðl  ٣٢١  ٢٥٩  

�m��G��F��E��D��C��B��Al�   ٢٠٧و١١٩  �٢٧١

�mV��U��T���S��Rl  ٢٢٥  ٢٨٢  

�m�F��E��D��C��B��Al      

� �
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��ل����אن�:���و�� �

�א��� �
����� �א������ �

�m�n��m��l��k��j��i����h���gl� ٢٧٥و١٠٩و٢٠  �٧

  ٣١٧و

�m�́�³��²��±��°�� �̄�®��¬µ�l� ١٩٣  �٢٨  

�m��i��hk��jl��o��n���ml�   ١٦٣و١٠١  �٣٤

�mÅ��Ä���Ã���Â��Á��À��¿��¾l� ١٥٦  �٩٩  

�m�����x��w��v���uz��yl  ٦٨  ١١٢  
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  ٢٥٢ - ...إن أّمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه  -
  ٣٠٦ - إن الحج والعمرة فريضتان ال يضرك بأيهما بدأت -
  ٢٩٣ - اجتنبوا السبع الموبقات -
  ٢٧٦ - اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل -
  ٣٠٧ - أواجب: عن الصالة والزكاة والحج  �سأل رجل رسول اهللا  -
 ٣٢٠ - عجب اهللا من قوم يدخلون الجنة في السالسل -
  ٢٥٢ - ما علمت أن آل محمد ال يأكلون الصدقة ؟ -
  ١٤٢ - َما ِألََحٍد ِعْنَدَنا َيٌد ِإال َوَقْد َكاَفْيَناهُ  -
  ٣٠٣ - ويل لألعقاب من النار أسبغوا الوضوء -
  ٢٥٢ - عيرته بأمه ؟: يا أبا ذر  -
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  عارـشرس األـفه
  


�	���א����� �

  
�א���� �א���ل� �א����� �א������ �

با كّفا   َيُضُم إلى كْشَحْيه  ***كأّنما   أسيفا  منكْم  أرى رجًال  ١٣٠  الطويل  األعشى  ُمَخض  

  ١٣٤  الوافر  الحارث بن ظالم  قاباالر    الشْعرِ   بَفزَاَرة   ال و ***    َسْعدٍ  ْبِن    بَثعَلَبةَ   قومي  فما
  ١٢٦  الكامل  زيد الفوارس  بُ يتله   فاضاعَ مُ   َحَلُق الحديِد  ***    عليهمُ  ، عوٌذ وبهثُة حاشدونَ 

    البسيط  -  بُ األدَ   الشيمةِ  الكُ مِ  رأيتُ أّني  ***  ُت حتى َصار ِمن ُخُلقيبْ د كذاك أُ 
  ١٢٧  الطويل  أبط شرات  سالبِ  وٍب ويا شر لُ سْ مَ  يرَ فيا خَ    *** شتمتني سالحي بائسا و سلبتَ 

  ٢٥٣  الخفيف  عمر بن أبي ربيعة  رابِ التُ  صى ووالحَ  عدد الّرملِ  ***  بهرا  قلت  تحّبها ؟: ّثم قالوا 
  ١٢٧  المتقارب  النابغة الجعدي  يخضبِ   إن كان لم و  خضبن  ***  مدبرا       حواميه       كأن 
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  ١٨٢  الطويل  الحارث بن نهيك    ُتطيُح الَطواِئُح                 ُمخَتِبٌط ِمّما وَ   ***ِلُخصوَمٍة    ضاِرعٌ   َيزيدَ   ِلَيبكِ 
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�دאلא� �

  
�א���� �א���ل� �א����� �א������ �

  ٢٥٤ا����                              ا�زدي          ا�����                         عاد من عهد  أباد القرون  و  *** معدًا  أباد   قد  رترى الّده  ما

� �
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  ٢٧٩و١٩٧و١٠٥  الطويل  امرؤ القيس  َنُموَت فنعذرا ُنَحاول ُملكا أْو    ***  إّنما  َعْيُنك له ال َتْبِك  ُقلُت ف
  ٧٢  الطويلأبو فراس           يفتقد البدر وفي الليلة الظلماء *** سيذكرني قومي إذا جد جدهم
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  الحمداني

  ٢٧٠و٢٤٨  الرمل  اليزيدي                                 مهرٌ  المهُر   يكون   ال    ***    ا مهر   العير    يكون   ال

  ١٣٧  الطويل  الفرزدق  اِكرُ سَ تميما ِبَجّو الشام أم ُمتَ  *** رَاَغِة ِإذ َهَجاَأَسْكراُن كان ابُن المُ 
  ٥٨  البسيط  النابغة                                              ولو تغربُت عنها ُأم َعّمارِ  َهيَجني  ***  ْرقُ الوُ  إذا َتَغنى الَحماُم 

حسان بن                   الَتنانيرِ   ِعندَ  َتَجشُؤُكم   ِإالّ   ***    ُفرساِن عاِدَيةً   ال ال ِطعاَن وَ أ
ثابت      

  ١٩٥  البسيط  

� �
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  ٣١٦  الطويل  عباس بن مرداس                             أضرب منا بالسيوف القوانسا و***     منهم   أحمى للحقيقة أكر و
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  ٢٥٠الرجز                  العجاج                        هل رأيت الذئب قط! جاؤوا بمذق  ***   ا جّن الّظالم واختلطحّتى إذ
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  ١٥٣  الطويل  لمعنى األعرج ا  َيْحِسُب اْلُفَؤاُد رَْأَسَها َما َتَقنعُ    ***  إَذا ِهَي َقاَمْت َحاسرًا ُمْشَمِعلةً 

  ١٣٨  الطويل    العجير السلولي  وآخُر ُمْثٍن بالذي كنُت أْصَنعُ  ***إذا مت كاَن الناُس ِصْنفاِن شاِمتٌ 

  ١٩٢  الطويل  أبو الطيب  َعلى َأَحٍد ِإّال ِبُلؤٍم ُمَرقعُ   ***َوال َثوُب َمجٍد َغيَر َثوِب ِابِن َأحَمٍد  

  
� �
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                 الطويل  الفرزدق  من المال إال مسحتا أو مجلف***وعض زمان يا ابن مروان لم يدع
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 ١٩٦  الخفيف  ـ   ُسْحقا   وَ     ِللُمْبِطلينَ      ُفُبْعداً  ***  َنْحُن َأْو َأْنُتُم اُأللى أَِلُفوا الَحق  

  ٢٥٦  البسيط    سالم بن وابصة  تثق  أخو ثقة فانظر بمن إال ***   فيما ناب من  ال يؤاتيك و
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  ٣١٦الطويل                حاتم الطائي      واهللا أعلم  ما  كنا  لهم  خذال          ***   فخالفت طيئ  من  دوننا  خلفا 

  ٢٥٤  المنسرحالحضرمي بن عامر                                  َنَبالَ   َشصاِئصاً  اُأورُث َذْودً    ***   نْ أَ وَ  امَ رَ الكِ  زأَ رْ أُ  أنْ  أفرحُ 
  ١٩٥البسيط                     الراعي النميري         َال َجَملُ  َناَقٌة لي ِفي هَذا و  ال  ***    َوَما َصَرْمُتِك َحتى ُقْلِت ُمْعِلَنًة 

  ١٩٣  الطويل  األحوص  غافلِ   دائٌب غير وِللهو داٍع     ***َيْلَحْينَنى في الَلْهو َأّال ُأحّبه    و

  ٢١١  المتقارب  أمية بن أبي عائذ   مثَل السعاليِ  وشعثًا مراضيَع     ***    ُعطلِ   نسوٍة   يأِوي إلى  وَ 
  ١٣٧  الطويل  -  به نائباُت الّدهر كالدائم الُبخلِ     *** ىُلوم َوُيتقوما هو من يأسو الكُ 
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المسيب ابن   ُه أيدي الرجاِل ِقياماراوحُ تَ    ***  َص َصْقُلهُ ْضِب ُأْخلِ عَ الِفِرْند ال يفِ كسَ 
  عامر

  ١٢٧  الطويل

  ٢٠  المتقارب  بشر بن أبي خازم  ِنَياَما َرْوَبى   الَقْومُ   فأَْلَفاُهمُ   ***    ُمرٍ   بنُ   َتِميُم    َتِميمٌ   َفَأما 
  ١٣٤  الوافر  النابغة الذبياني  َسَنام  َلهُ   َلْيَس  َأَجب الَظْهرَ    *** َعْيشٍ   ِبَذَناِب   َنْأُخُذ َبْعَدهُ  و
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  ١٢٩  الطويل  األحوص  الُثَريا َقْد َتَعّلْت ُنُجوُمَهاَمَناَط     ***     وٕان َبني َحْرٍب َكَما َقْد َعِلْمُتمُ 

� �

���	�
�א��ون� �

  
�א���� �א���ل� �א����� �א������ �

  ١٥٢  الرجز  عبد اهللا بن رواحة  وَنحُن َعن َفْضِلِك َما اْسَتْغَنينا
َق الَهْجُر بيَن الَجْفِن والَوَسنِ ***أبلى الَهوى أسفًا َيْوم النوى َبدني ٢٠٩البسيط                المتنبي             َوفر  
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  كي ال أَبا ِلَياتَارِ  َيْوَما ْوعِ إلى الر   ***َواِحَدا إن اْنِطالَقَك : َتُقوُل اْبَنتي
  

سالمة بن جندل ، أو 
  مالك بن الريب

  ١٢٩  الطويل
  

  ١٩٢  الطويل  ـ  قضى اهللا واقيا مما   وزر  ال و ***  تعز فال شئ على األرض باقيا

  ١٩٩  الطويل  ـ  الَحيْيِن ِخلٌو كما ِهيا ُأكروَمُة  و ***   فتَاَتُهم  َخوالَن فانِكح:  ةٍ وَقاِئلَ 
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 فهرس المصادر والمراجع
 

 أوًال : الكتب المطبوعة
إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر ، أحمد بن محمد ، الدمياطي ، الشهير بالبناء ،  .١

 .تحقيق علي محمد الضباع ، نشر عبد الحميد أحمد حنفي
 .٢،١٩٨٩ط، ضة مصرنهمحمد أبو الفضل ، دار : اإلتقان في علوم القرآن ، تحقيق  .٢
هـ ،  ١٤١٤محمد حبلص ، دار الثقافة العربية سنة .دأثر الوقف على الداللة التركيبية  ،  .٣

 .م ١٩٩٣
. رجب عثمان محمد ود. ارتشاف الضرب من لسان العرب ، أبو حيان األندلسي ، تحقيق د .٤

 .م١٩٩٨ - هـ  ١٤١٨،  ١طالقاهرة ،  –رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي 
ى مزايا الكتاب الكريم ، أبو السعود بن محمد العمادي ، الحنفي ، تحقيق إرشاد العقل السليم إل .٥

 .الرياض ، بدون تاريخ –عبد القادر أحمد عطا ، مكتبة الرياض الحديثة 
الدكن  –حيدر آباد  –األزهية في علم الحروف ، علي بن محمد الهروي ، مجلس دائرة المعارف  .٦

 . هـ ١٣٣٢الهند ،  –
، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي ،تحقيق كمال بسيوني زعلول ، دار أسباب نزول القرآن  .٧

 .م ١٩٩١ - هـ   ١٤١١،  ١طلبنان ،  –بيروت  –الكتب العلمية 
أسرار العربية ، عبد الرحمن بن محمد األنباري ، تحقيق محمد بهجت البيطار ، مطبوعات  .٨

 . م١٩٥٧،  ١طدمشق ،  –المجمع العلمي العربي 
ئر ، السيوطي ، جالل الدين عبد الرحمن بن الكمال ، تحقيق عبد العال سالم مكرم األشباه والنظا .٩

 .م١٩٨٥،  ١طبيروت ،  –، مؤسسة الرسالة 
 ، بيروت ، دار المسيرة ، تحقيق عبد السالم هارون ، ابن دريد ، محمد بن الحسنلاالشتقاق، .١٠

 .م١٩٧٩، ٢ط
مد محمد شاكر ، وعبد السالم محمد األصمعيات ، عبد الملك بن قريب األصمعي ، تحقيق أح .١١

 .، بدون تاريخ ٥طمصر ،  –هارون ، دار المعارف 
 .م ١٩٦١القاهرة ،  -إبراهيم أنيس ، دار النهضة العربية . د. األصوات اللغوية ، أ .١٢
 .م١٩٨٢تمام حسان ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، . د. األصول ، أ .١٣



 

٣٥٠ 
 

، تحقيق دكتور عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة األصول في النحو ، أبو بكر بن السراج  .١٤
 .، بدون تاريخ ٣طبيروت ،  -

حاتم صالح الضامن ، وزارة الثقافة : إصالح الوجوه والنظائر ، هارون بن موسى ، تحقيق  .١٥
 .م ١٩٨٨بغداد  - واإلعالم دائرة اآلثار والتراث، دار الحرية للطباعة 

 .م ١٩٦٠مد أبو الفضل إبراهيم ، الكويت واألضداد ، ابن األنباري ، تحقيق مح .١٦
 .م١٩٩٧ ١طسوريا ،  -دمشق  –إعراب الجمل وأشباه الجمل،لشوقي المعري،دار الحارث  .١٧
 –إعراب القراءات الشواذ ، أبو البقاء العكبري ، تحقيق محمد السيد أحمد عزوز ، عالم الكتب  .١٨

 .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧،  ١طلبنان ،  –بيروت 
زهير غازي زاهد ،  .د: جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس  ، تحقيق  إعراب القرآن ، أبو .١٩

 .م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥،   ٢طالنهضة العربية ،  –عالم الكتب 
 ،دمشق،إعراب القرآن الكريم وبيانه،محيي الدين درويش،اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع .٢٠

 .م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠،  ٧طت ، بيرو ،دمشق،بيروت،دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع
 -اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل ، بهجت عبد الواحد صالح ، دار الفكر للنشر والتوزيع   .٢١

 .م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣،  ١طاألردن ،  –َعّمان 
إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم ، أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد ، ابن خالويه ، دار  .٢٢

 .م١٩٨٥لبنان ،  –ت بيرو  –ومكتبة الهالل 
 . م١٩٨٠ ، ٥ط،  كلي، دار العلم للماليين، بيروت األعالم، خير الدين الزر  .٢٣
 .م١٩٣٦،  ١طالقاهرة ،  –األغاني ، أبو الفرج األصفهاني ، دار الكتب المصرية  .٢٤
، مشيال زكريا المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر   ٢١١ص‘ األلسنية علم اللغة الحديث  .٢٥

 .م ١٩٣٨هـ ،   ٢،١٤٠٣وت  لبنان، ط والتوزيع، بير 
أمالي ابن الحاجب ، عمر بن عثمان بن الحاجب ، تحقيق فخر سليمان قدارة ، دار الجيل ،  .٢٦

 .م١٩٨٩،  ١طعمان ،   - بيروت ، ودار عمار 
محمود  .دأمالي ابن الشجري ، هبة اهللا بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي ، تحقيق  .٢٧

 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ ١طالقاهرة ،  -ة الخانجي محمد الطناحي ، مكتب
أمالي المرتضي ، غرر الفوائد ودرر القالئد ، الشريف المرتضي ، علي بن الحسين ، تحقيق  .٢٨

 .م١٩٦٧،  ٢طمحمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الكتاب العربي ، 
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 ،١اإلمام القرطبي شيخ أئمة التفسير،المشهور حسن محمود سلمان،دار القلم،دمشق،ط .٢٩
 .م١٩٩٣

إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن ، أبي البقاء ، عبد اهللا بن  .٣٠
 .لبنان،بدون تاريخ،هـ ، دار الكتب العلمية،بيروت ٦١٦الحسين بن عبد اهللا ، العكبري، ت

قيق إنباه الرواة على أنباه النحاة ، جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف ، القفطي ، تح .٣١
 ١طبيروت ،  –القاهرة ، مؤسسة الكتب الثقافية  –محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي 

 .م١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦،
 -، تقـديم عبـد اهللا البـارودي، بيـروت )ه٥٦٢(األنساب، أبو سعيد الكريم بن محمـد السـمعاني  .٣٢

 .م١٩٨٨، ١لبنان، ط
والكوفيين ، عبد الرحمن بن محمد األنباري  اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين .٣٣

، ومعه كتاب االنتصاف من اإلنصاف ، تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، 
 .بدون تاريخ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، تفسير البيضاوي ، ناصر الدين ، أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن  .٣٤
بيروت ،  –يق محمود عبد القادر األرناؤوط ، دار صادر محمد ، الشيرازي ، البيضاوي ، تحق

 .م٢٠٠١،  ١ط
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، لإلمام أبي محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد  .٣٥

بن عبد اهللا ، ابن هشام االنصاري المصري ، ومعه عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ، 
 .بيروت ، بدون تاريخ –صيدا  –يد ، المكتبة العصرية تحقيق محيي الدين عبد الحم

كاظم بحر المرجان ، . اإليضاح ، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ، النحوي ، تحقيق د .٣٦
 .م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦،  ٢طلبنان ،  –بيروت  –عالم الكتب 

ن بشار ، األنباري إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل ، أبو بكر ، محمد بن القاسم ب .٣٧
 .م١٩٧١دمشق ،  –، تحقيق محيي الدين رمضان ، مجمع اللغة العربية 

البحر المحيط ، محمد بن يوسف ، أبو حيان األندلسي ، تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد  .٣٨
،  ١طلبنان ،  –بيروت  –، دار الكتب العلمية وآخرين الموجود والشيخ علي محمد معوض ، 

 .م  ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٣
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدري ، عبد الفتاح القاضي ،  .٣٩

 .لبنان ، بدون تاريخ –بيروت  –دار الكتاب العربي 



 

٣٥٢ 
 

البرهان في علوم القرآن ، بدر الدين محمد بن عبد اهللا ، الزركشي ، تحقيق محمد أبي الفضل ،  .٤٠
 .م١٩٧٥، منشورات عيسى البابي الحلبي ، الطبعة األولى ، دار إحياء الكتب العربية 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، الفيروزابادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ،  .٤١
محمد علي النجار ، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ، لجنة إحيا ء التراث : تحقيق 

 . هـ ١٣٨٣اإلسالمي، القاهرة 
في تاريخ رجال األندلس ، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة ، الضبي ، دار  بغية الملتمس .٤٢

 .م١٩٦٧الكاتب العربي ، 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جالل الدين بن عبد الرحمن السيوطي ، تحقيق محمد  .٤٣

 .م ١٩٧٩ - هـ  ١٣٩٩أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر ، الطبعة الثانية 
 م٢٠٠٥رة ، ھلوبية ،  محمد عبد المطلب ، كتابة لبنان ناشرون ، القاالبالغة واألس .٤٤
 ، البيان في غريب إعراب القرآن ، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ، ابن األنباري .٤٥

 .م١٩٨٠ - هـ  ١٤٠٠تحقيق طه عبد الحميد طه ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
محمد مرتضي الحسيني الزبيدي ، تحقيق عبد الستار أحمد تاج العروس من جواهر القاموس ،  .٤٦

 .م ١٩٦٥ - هـ  ١٣٨٥فراج ، مطبعة حكومة الكويت ، 
تاج اللغة وصحاح العربية ، اسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، دار  .٤٧

 .م١٩٩٠،  ٤طالعلم للماليين ، 
ي تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر ف .٤٨

الشأن األكبر ، عبد الرحمن بن خلدون ، تحقيق خليل شحادة وسهيل زكار ، دار الفكر للطباعة 
 .م ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١لبنان ،  –بيروت  –والنشر 

 .تاريخ آداب اللغة العربية ، جرجي زيدان ، تحقيق شوقي ضيف ، دار الهالل ، بدون تاريخ .٤٩
حمد بن عثمان ، الذهبي ، أعالم ، شمس الدين محمد بن سالم ووفيات المشاهير واألاإلتاريخ  .٥٠

 .م ١٩٩٥ - هـ ١،١٤١٥طبيروت،،تحقيق الدكتور عمر عبد السالم تدمري،دار الكتاب العربي
 .م١٩٨٢، ١تاريخ التعليم في األندلس، محمد عبد الحميد عيسى، دار الفكر العربي، ط .٥١
 ١٣٩٣قتيبة ، شرحه ونشره السيد أحمد صقر ، القاهرة ، دار التراث ،  تأويل مشكل القرآن البن .٥٢

  . م ١٩٧٣ –هـ 
 .م١٩٨٤، عبد الفتاح الحموز، الرياض الدكتور: في القرآن التأويل النحوي .٥٣



 

٣٥٣ 
 

محمد غوث الندوي ، . التبصرة في القراءات السبع ، أبو محمد ، مكي بن أبي طالب ، تحقيق د .٥٤
 .م١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢الهند ، الطبعة الثانية ،  –بومباي  -الدار السلفية 

التبيان في تفسير القرآن ، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، تحقيق أحمد حبيب قصير  .٥٥
 .هـ  ١٣٠٩بيروت ،  –العاملي ، دار إحياء التراث 

 .م١٩٨٤تونس ،   - التحرير والتنوير ، محمد الطاهر بن عاشور ، الدار التونسية للنشر  .٥٦
شواهد وتلخيص الشواهد ، ابن هشام ، عبد اهللا بن يوسف ، تحقيق وتعليق عباس تخليص ال .٥٧

 .م١٩٨٦،  ١طبيروت ،  –مصطفى الصالحي ، المكتبة العربية 
تذكرة الحفاظ ، عبد اهللا شمس الدين محمد الذهبي ، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ،  .٥٨

 .ريخ، بدون تا ٣طلبنان ،  –بيروت  –دار الكتب العلمية 
تذكرة النحاة ، أبو حيان ، محمد بن يوسف الغرناطي ، تحقيق عفيف عبد الرحمن ، مؤسسة  .٥٩

 .م١٩٨٦،  ١طبيروت ،  –الرسالة 
التذكرة في القراءات الثمان ، أبو الحسن ، طاهر بن عبد المنعم بن غلبون ، المقرئ ، الحلبي ،  .٦٠

 .م١٩٩١ - هـ  ١٤١٢،  ١طتحقيق أيمن رشدي سويد ، 
ب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد القاهر ،  عبد الفتاح الشين، دار المريخ ، التراكي .٦١

 . م ١٩٨٠الرياض،
التسهيل لعلوم التنزيل ، أبو القاسم ، محمد بن أحمد ، ابن جزى الكلبي  ، تحقيق محمد سالم  .٦٢

 .م١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥،  ١طلبنان ،  –بيروت  –هاشم ، دار الكتب العلمية 
مون التوضيح ، خالد بن عبد اهللا األزهري ، تحقيق محمد باسل عيون السود ، التصريح بمض .٦٣

 .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١،  ١طلبنان ،  –بيروت  –دار الكتب العلمية 
/ هـ١،١٤٠١ط عكاظ، دار:التصور اللغوي عند األصوليين،السيد احمد عبد الغفار،مطبعة .٦٤

 . م١٩٨٠
رمضان عبد التواب ، مطبعة السماح ، . تحقيق د التّطور الّنحوي للغة العربية ، برجشتراسر ، .٦٥

 . م١٩٢٩القاهرة ، 
 .م٢٠٠٧،  ١طدمشق ،  –محمود حسن الجاسم،دار النمير .تعدد األوجه في التحليل النحوي،د .٦٦
،  ١التطور الداللي بين لغة الشعر ولغة القرآن ، خليل عودة ،  مكتبة المنار الزرقاء ، ط  .٦٧

 .م ١٩٨٥األردن،



 

٣٥٤ 
 

محمد حسنين  صبرة ، دار غريب . د. مواضعه أسبابه نتائجه ،  أ: النحوي تعدد التوجيه  .٦٨
 .م ٢٠٠٦للطباعة والنشر والتوزيع ، 

التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، محمد الرازي ، فخر الدين بن ضياء الدين عمر ، دار الفكر  .٦٩
 .م١٩٨١ -هـ  ١٤٠١،  ١طبيروت ،  -لبنان  –للطباعة والنشر والتوزيع 

 .م ٢٠٠٠األردن،، عمان الضياء، دار ، سمير إبراهيم العزاوي ، الكريم القرآن في اللغوي مالتنغي .٧٠
تهذيب اللغة ، محمد بن أحمد األزهري ، تحقيق عبد السالم محمد هارون ، المؤسسة المصرية  .٧١

 .م١٩٦٤،  ١طالعامة للتأليف واألنباء والنشر ، 
سعيد الداني ، تحقيق أوتو يرتزل ، دار  التيسير في القراءات السبع ، أبو عمر عثمان بن .٧٢

 .م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤،  ٢طلبنان ،  - بيروت  –الكتاب العربي 
عبد اهللا بن . جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، تحقيق د .٧٣

عالن عبد السند حسن يمامة ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإل. عبد المحسن التركي ود
 .م ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢٢،  ١ط، 

الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد  .٧٤
عبد اهللا بن عبد المحسن التركي ومحمد رضوان عرقسوسي . بن أبي بكر ، القرطبي ، تحقيق د

 .م٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧،  ١طلبنان ،  –بيروت  –، مؤسسة الرسالة 
 - فخر الدين قباوة ، مؤسسة الرسالة . الجمل في النحو ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق د .٧٥

 .م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥،  ١طبيروت ، 
الجنى الداني في حروف المعاني ، الحسن بن قاسم المرادي ، تحقيق فخر الدين قباوة  ومحمد  .٧٦

 .م ١٩٨٣،  ٢طبيروت ،  –نبيل فاضل ، دار اآلفاق الجديدة 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، أبو زيد ، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ، الثعالبي ،  .٧٧

عبد الفتاح . د.المالكي ، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود وأ
 ١٤١٨،  ١طلبنان ،  –بيروت  –أبو سنة ، دار إحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي 

 .م١٩٩٧ - هـ 
حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي ، دار صادر ،  .٧٨

 .بيروت ، بدون تاريخ
 ١طعبد العال سالم مكرم ، دار الشروق ، . الحجة في القراءات السبع ، ابن خالويه ، تحقيق د .٧٩

 .م١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩، 



 

٣٥٥ 
 

العراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد ، الحجة للقراء السبعة ، أئمة األمصار بالحجاز و  .٨٠
أبو علي ، الحسن بن عبد الغفار ، الفارسي ، تحقيق بدر الدين قهوجي و بشير جويجاتي ، دار 

 .م ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٣،  ١طدمشق ،  –المأمون للتراث 
الحركــة الفكريــة فــي مصــر فــي عهــد األيــوبيين والمماليــك، عبــد اللطيــف حمــزة، تقــديم جــابر  .٨١

 .القاهرة -صفور، الهيئة العامة للكتاب، مصر ع
محسن مهدي، : الحروف ، أبو نصر محمد بن محمد الفارابي ، حققه وقدم له وعلق عليه .٨٢

 .م١٩٨٦مطبعة دار المشرق، بيروت  لبنان ، 
حسن المحاضرة  في تاريخ مصر والقاهرة ، جالل الدين السيوطي  ، تحقيق محمد أبو الفضل  .٨٣

 .هـ  ١٣٨٧- م  ١٩٦٧ ،١طياء الكتب العربية ، إبراهيم ، دار إح
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر بن عمر البغدادي ، تحقيق وشرح عبد السالم  .٨٤

 .م١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦،  ١طالقاهرة ،  –هارون ، مكتبة الخانجي 
 .دون تاريخعثمان بن جني،تحقيق محمد علي النجار،المكتبة العلمية ، ب لفتحألبي االخصائص، .٨٥
أحمد . الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، أحمد بن يوسف ، السمين الحلبي ، تحقيق د .٨٦

 .دمشق ، بدون تاريخ –محمد الخراط ، دار القلم 
،  ١ط ، بغداد الخلود، غانم قدوري الحمد، مطبعة ، التجويد علماء عند الصوتية الدراسات .٨٧

 .م  ١٩٨٦هـ ، ١٤٠٦
 .م١٩٦٩القاهرة ،  -كمال بشر ، دار المعارف . ة  ، ددراسات في علم اللغ .٨٨
 .بيروت ، بدون تاريخ -دراسات في فقه اللغة العربية ، محمد األنطاكي ، دار الشرق العربي  .٨٩
 .م ١٩٧٦أحمد مختار عمر، عالم الكتب ، القاهرة ، . دراسة الّصوت اللغوي، د .٩٠
 حمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،شهاب الدين أ .٩١

 .م ١٩٩٣/هـ١٤١٤بيروت،،سالم الكرنكوي األلماني،دار الجيل.د،ابن حجر العسقالني،تصحيح
الدرر اللوامع على همع الهوامع ، شرح جمع الجوامع في العلوم العربية ، أحمد بن األمين  .٩٢

 .م١٩٧٣، ٢طت ، بيرو  –الشنقيطي ، تحقيق عبد العال سالم مكرم ، دار المعرفة 
دالئل اإلعجاز ، أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ، تحقيق أبو فهر  .٩٣

 .م١٩٩٢ -هـ  ١٤١،  ٣طجدة ،  -القاهرة ، دار المدني ،محمود محمد شاكر،مطعبة المدني
 ٢٠٠٧الداللة السياقية عند اللغويين ، عواطف كنوش ، دار السياب  ، لندن ،  .٩٤
 م ١٩٨٥اللغوية عند العرب ، عبد الكريم مجاهد ، األردن ، عمان ، دار الضياء الداللة  .٩٥



 

٣٥٦ 
 

 ١٩٨٨رة ،ھكمال بشر ، مكتبة الشباب ، القا. د: فن أولمان،ترجمة ي،ستدور الكلمة في اللغة  .٩٦
 –ديوان األعشى ، ميمون بن قيس ، شرح وتعليق محمد محمد حسين ، مؤسسة الرسالة  .٩٧

 .م١٩٨٣،  ٧طبيروت ، 
 .م١٩٥٤ن الفرزدق ، همام بن غالب ، طبعة الصاوي ، ديوا .٩٨
 –ديوان النابغة الذبياني ، زياد بن معاوية ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف  .٩٩

 .م١٩٧٧مصر ، 
 .م١٩٩٥،  ٢طديوان الهزليين ، دار الكتب المصرية ،  .١٠٠
 .م١٩٧٢، ٢طفة،دمشق،دارالثقا:عزة حسن،منشورات:ديوان بشر بن أبي خازم األسدي،تحقيق .١٠١
،  ١طلبنان ،  –بيروت  –ديوان تأبط شرا ، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة  .١٠٢

 .م٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤
 .مصر ، بدون تاريخ  –ديوان جرير بن عطية ، تحقيق نعمان نعمان أمين طه ، دار المعارف  .١٠٣
لي ، رواية  ثعلب ، تحقيق عبد ديوان ذي الرمة ، غيالن بن عقبة ، شرح أحمد بن حاتم الباه .١٠٤

 .١٩٨٢،  ١طبيروت ،  -القدوس أبي صالح ، مؤسسة اإليمان 
بيروت ، الطبعة الثانية  –ديوان سالمة بن جندل ، تحقيق فخر الدين قباوة ، دار الكتب العلمية  .١٠٥

 .م١٩٨٧، 
لوم للطباعة وليد قصاب ، دار الع. ديوان عبد اهللا بن رواحة ودراسة في شعره وسيرته ، تأليف د .١٠٦

 .م ١٩٨١ -هـ   ١٤٠١،  ١طوالنشر ، 
ديوان عمر بن أبي ربيعة ، تصحيح بشير يموت ، المكتبة األهلية للطبع والترجمة والتأليف  .١٠٧

 .م١٩٣٤ -هـ  ١٣٥٣،  ١طبيروت ،  –والنشر 
لبنان ،  –بيروت  –ديوان كعب بن زهير ، تحقيق وشرح علي فاعور ، دار الكتب العلمية  .١٠٨

 .م١٩٨٧ولى ، الطبعة األ 
رصف المباني في شرح حروف المعاني ، أحمد بن عبد النور ، المالقي ، تحقيق أحمد محمد  .١٠٩

 .م١٩٧٥،  ١طدمشق ،  –الخراط ، مطبوعات مجمع اللغة العربية 
زاد المسير في علم التفسير ، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن علي بن محمد ،  .١١٠

 .مي ، بدون تاريخالجوزي ، المكتب اإلسال
: ، تحقيق) هـ٣٢٤ت(السبعة في القراءات ، أبو بكر احمد بن موسى المعروف بابن مجاهد .١١١

 .  م١٩٨٠- هـ١٤٠٠، القاهرة، ٢/الدكتور شوقي ضيف ، دار المعارف ، ط



 

٣٥٧ 
 

السراج المنير في اإلعانة علـى معرفـة بعـض معـاني كـالم ربنـا الحكـيم الخبيـر ، محمـد بـن أحمـد  .١١٢
 ) .ت . د ( ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان،  ٢الشربيني ، ط 

 بن أحمد  سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي،أبو القاسم علي بن عثمان بن محمد .١١٣
 .م  ١٩٣٤، مطبعة االستقامة ،  ١بن القاصح ، ط ا
سر صناعة اإلعراب ، أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ،  .١١٤

 .م١٩٨٥لطبعة األولى ، ا
سمط الآللي في شرح أمالي القالي وذيل الآللي ، أبو عبيد البكري ، عبد اهللا بن عبد العزيز ،  .١١٥

 .م١٩٨٤،  ٢طبيروت ،  -تحقيق عبد العزيز الميمني ، دار الحديث 
مكة  - سنن البيهقي الكبرى ،أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي ، مكتبة دار الباز  .١١٦

 محمد عبد القادر عطا: م ، تحقيق ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤رمة ، المك
، حققه وقدم له مصطفى الشويمي ،  ١٢٨سنن العرب في كالمها ، أحمد بن فارس ، ص  .١١٧

 م١٩٦٣،  ١طمؤسسة بدران ، 
سير أعالم النبالء ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ، الذهبي ، تحقيق شعيب  .١١٨

 .م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥،  ٣طوت ، بير  –األرناؤوطي ، مؤسسة الرسالة 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ، بهاء الدين بن عقيل ، العقيلي المصري الهمداني ، دار  .١١٩

 .م ١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠،  ٢٠طالقاهرة ،  –التراث 
زهير غازي زاهد ، عالم . شرح أبيات سيبويه ، أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس ، تحقيق د .١٢٠

 .م١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦،  ١طة العربية ، الكتب ، مكتبة النهض
دمشق وبيروت  - شرح أبيات سيبويه ، السيرافي ، يوسف ابن أبي سعيد ، دار المأمون للتراث  .١٢١

 .م١٩٧٩، 
شرح التسهيل ، ابن مالك ، تحقيق محمد عبد القادر عطا و طارق فتحي السيد ، دار الكتب  .١٢٢

 . م٢٠٠١ - هـ  ١٤٢٢،  ١طلبنان ،  –بيروت  –العلمية 
 –شرح الرضي على الكافية ، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر ، منشورات جامعة قاريونس  .١٢٣

 .م١٩٩٦،  ٢طبني غازي ، 
شرح المفصل للزمخشري ، موفق الدين أبو البقاء ، يعيش بن علي بن يعيش ، الموصلي ،  .١٢٤

 .م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢،  ١طلبنان ،  –بيروت ،إميل بديع يعقوب،دار الكتب العلمية.د:تحقيق



 

٣٥٨ 
 

شرح المكودي على ألفية ابن مالك ، ألبي زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي ، تحقيق  .١٢٥
 .م١٩٩٣فاطمة راشد الراجحي ، جامعة الكويت ، . وتعليق د

شرح جمل الزجاجي ، أبو محمد ، عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا ، ابن  .١٢٦
حقيق الدكتور علي محسن عيسى مال اهللا ، عالم هشام ، األنصاري ، المصري ، دراسة وت

 .م  ١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥ ١طالكتب ، 
شرح ديوان الحماسة ، أحمد بن محمد المرزوقي ، نشر أحمد أمين وعبد السالم هارون ،  .١٢٧

 .م١٩٦٨،  ٢طمطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، 
تحقيق عبد الغني الدقر ،  شرح شذور الذهب ، جمال الدين ، عبد اهللا بن يوسف بن هشام ، .١٢٨

 .دار الكتب العربية ، بدون تاريخ
عيد مصطفى درويش ، . شرح شواهد اإليضاح ألبي علي الفارسي ، عبد اهللا بن بري ، تحقيق د .١٢٩

 .م١٩٨٥القاهرة ،  –مراجعة محمد مهدي عالم ، مجمع اللغة العربية 
 .بيروت ، بدون تاريخ ،الحياة شرح شواهد المغني،عبد الرحمن بن الكمال،السيوطي،دار مكتبة .١٣٠
شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ ، جمال الدين محمد بن مالك ، تحقيق رشيد عبد الرحمن  .١٣١

 .م ١٩٧٧،  ١طالعراق ،  ،العبيدي ، لجنة إحياء التراث في وزارة األوقاف 
شرح قطر الندى  وبل الصدى ، ابن هشام ، عبد اهللا جمال الدين بن يوسف ، ومعه كتاب سيبل  .١٣٢

الهدى بتحقيق شرح قطر الندى ، تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة التجارية 
 .م١٩٦٣،  ١١طالكبرى ، 

امة للتأليف شعر األحوص األنصاري ، جمع وتحقيق عادل سليمان جمال ، الهيئة المصرية الع .١٣٣
 .م١٩٧٠والنشر ، 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح ، جمال الدين محمد بن عبد اهللا ، الطائي  .١٣٤
القاهرة ، بدون  –، النحوي ، ابن مالك ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، مكتبة دار العروبة 

 .تاريخ
فارس ، حققه وقدم له مصطفى  الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها ، أحمد بن .١٣٥

 .م١٩٦٣،  ١طالشويمي ، مؤسسة بدران ، 
 .م١٩٧٩طبقات الشافعية، للحسيني، تحقيق عادل نوبيض، دار اآلفاق الجديدة، بيروت،  .١٣٦
طبقات المفسرين ، أحمد بن محمد ، األدندري ، تحقيق سليمان بن صالح الخزي ، مكتبة العلوم  .١٣٧

 .م١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧ ، ١طالمدينة المنورة ،  –والحكم 



 

٣٥٩ 
 

طبقات المفسرين ، جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ، تحقيق علي محمد عمر ، مكتبة وهبة ،  .١٣٨
 .م ١٩٧٦ - هـ  ١٣٩٦،  ١ط

طبقات النحويين واللغويين ، أبو بكر ، محمد ابن الحسن ، الزبيدي األندلسي ، تحقيق محمد  .١٣٩
 .م١٩٧٠أبو الفضل ، مطبعة الخانجي ، 

القراءات العشر ، ابن الجزري ، ضبط وتصحيح محمد تميم الزغبي ،مكتبة دار  طيبة النشر في .١٤٠
 .م ١٩٩٤|هـ ١٤١٤،  ١الهدى ، جدة ، السعودية ، ط

العجاب في بيان األسباب ، أسباب النزول ، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي،ابن حجر ،  .١٤١
 .م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨،  ١طعبد الحكيم محمد األنيس،دار ابن الجوزي ، :العسقالني،تحقيق

ــة  .١٤٢ ــان، مطبعــة لجن عصــر المــرابطين والموحــدين فــي المغــرب فــي األنــدلس، محمــد عبــد اهللا عن
 .م١٩٦٤، ١التأليف والنشر والترجمة، القاهرة، ط

العقد الفريد ، أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي ، تحقيق أحمد أمين و أحمد الزين  .١٤٣
 .م١٩٦٩ - هـ  ١٣٩٨ ٣طنة التأليف والترجمة والنشر ، وٕابراهيم اإلبياري،مطبعة لج

العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث ، الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف ، دار  .١٤٤
 .م٢٠٠١غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة  ، 

 . م١٩٩٣ ، ٣ط، عالم الكتب ، علم الداللة  أحمد مختار عمر  .١٤٥
 .م ١٩٨٠ البصرة ، جامعة،اآلداب وآخرون،كلية الماشطة مجيد ترجمةز،ينال الداللة،جون علم .١٤٦
، ٢دراسة تاريخية، تأصيلية نقدية ، فايز الداية ، ط" النظرية والتطبيق"علم الداللة العربي  .١٤٧

 .م١٩٩٦دمشق ، دار الفكر، بيروت ، 
 ١، ط علم الداللة دراسة وتطبيقا ، نور الهدى لوشن  منشورات جامعة تونس  بنغازي .١٤٨

 .م١٩٩٥،
 .م١٩٦٢مصر ،  –محمود السعران ، دار المعارف . علم اللغة ، مقدمة للقارئ العربي ، د .١٤٩
 .م١٩٩٤دار الثقافة العربية سنة ، علم اللغة االجتماعي ، كمال بشر .١٥٠
 .م١٩٨٨ - هـ  ١،١٤٠٨طبيروت،،علم اللغة االجتماعي عند العرب،هادي نهر،دار الغصون .١٥١
ظرية و التطبيق ، دراسة تطبيقية على السور المكية ، صبحي إبراهيم علم اللغة النصي بين الن .١٥٢

 .ت . الفقي ، دار قباء القاهرة د 
العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي ، الدكتور إبراهيم  .١٥٣

 .السامرائي ، بدون تاريخ



 

٣٦٠ 
 

  مكتـــــــب : اف علـــــــي النـــــــوري الصفاقســـــــي ، إشـــــــر : غيـــــــث النفـــــــع فـــــــي القـــــــراءات الســـــــبع  .١٥٤
 .البحوث والدراسات ، دار الفكر للطباعة والنشر 

فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر العسقالني ، تحقيق أبو قتيبة نظر  .١٥٥
 .م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦محمد الفارابي ، دار طيبة ، الطبعة األولى ، 

سير ، محمد بن علي بن محمد ، فتح القدير ، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التف .١٥٦
 .عبد الرحمن عميرة ، بدون تاريخ. الشوكاني ، تحقيق د

تجدد  –الفهرست ، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق ، الوراق ، ابن النديم ، تحقيق رضا  .١٥٧
 .،  بدون تاريخ

لدكن ا –حيدر آباد  –في علم الحروف ، علي بن محمد الهروي ، مطبعة مجلس دائرة المعارف  .١٥٨
 .هـ  ١٣٣٢الهند ،  –

 .م١٩٨٠ - هـ  ١٤٠٠القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  .١٥٩
لبنان،  -، دار القلم ، بيروت٣/، الدكتور عبد الهادي الفضلي، طاوتعريف االقراءات القرآنية تاريخ .١٦٠

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥
 .، دار القلم القرطبي ومنهجه في التفسير، القصبي محمود زلط، .١٦١
 .م١٩٦٢الفجالة ،  –كمال بشر ، دار الطباعة القومية . قضايا لغوية ، د .١٦٢
 .هـ ١٣٢٠،  ١طقالئد العقيان ، أبي نصر ، الفتح محمد بن خاقان ، دار التقدم العلمية ،  .١٦٣
الكافي في العروض والقوافي ، الخطيب التبريزي ، تحقيق الحساني حسن عبد اهللا ، مكتبة  .١٦٤

 .م١٩٩٤ - هـ  ١٤١٥،  ٣طلقاهرة ، ا –الخانجي 
الكافي في القراءات السبع ، أبو عبد اهللا ، محمد بن شريح ، الرعيني ، األندلسي ، تحقيق  .١٦٥

 .م ٢٠٠٠/هـ ١٤٢١، ١طلبنان،،بيروت،أحمد محمود عبد السميع الشافعي،دار الكتب العلمية
حمد الدالي ، مؤسسة الرسالة محمد أ. الكامل ، أبو العباس ، محمد بن يزيد ، المبرد ، تحقيق د .١٦٦

 .، بدون تاريخ ٢ط، 
الكامل في التاريخ ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم ، محمد بن محمد بن عبد الكريم ، بن عبد  .١٦٧

 –بيروت  –الواحد ، الشيباني ، ابن األثير ، تحقيق محمد يوسف الدقاق ، دار الكتب العلمية 
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧،  ١طلبنان ، 

بو بشر ، عمرو بن عثمان بن ِقْنَبر ، سيبويه ، تحقيق وشرح عبد السالم محمد الكتاب ، أ .١٦٨
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨،  ٣طالقاهرة ،  - هارون ، مكتبة الخانجي 



 

٣٦١ 
 

كتب اإلعراب ، محاولة جديدة الكتناه الظاهرة ، أحمد حاطوم ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر  .١٦٩
 .م١٩٩٢ - هـ  ١٤١٢،  ٢طبيروت ،  -

حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ، جار اهللا ، أبو القاسم ،  الكشاف عن .١٧٠
محمود بن عمر ، الزمخشري ، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 

 .م١٩٩٨/هـ١،١٤١٨طالرياض،،فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي ، مكتبة العبيكان.عوض ود
 .م١٩٧٧وي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب كشاف اصطالحات الفنون للتهان .١٧١
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد اهللا ، تحقيق محمد  .١٧٢

 .لبنان ، بدون تاريخ –بيروت  –شرف الدين ، دار إحياء التراث 
سي ، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، أبو محمد ، مكي بن أبي طالب القي .١٧٣

 .م١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤محيي الدين رمضان ، . تحقيق د
الكشف والبيان ، أبو إسحاق ، أحمد الثعلبي ، تحقيق أبي محمد بن عاشور و نظير الساعدي ،  .١٧٤

 .م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢،  ١طلبنان ،  –بيروت  –دار إحياء التراث 
زي ، وضع حواشيه خليل الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ، نجم الدين محمد بن محمد الغ .١٧٥

 .م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨،  ١طلبنان ،  –بيروت  –منصور ، دار الكتب العلمية 
لباب النقول في أسباب النزول ، جالل الدين أبي عبد الرحمن السيوطي ، مؤسسة الكتب  .١٧٦

 .م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢،  ١طالثقافية ، 
 .بة  المثنى بغداد ، بدون تاريخاللباب في تهذيب األنساب ، عز الدين ابن األثير الجزري ، مكت .١٧٧
اللباب في علوم الكتاب ، أبو حفص ، عمر بن علي بن عادل ، الدمشقي الحنبلي ، تحقيق  .١٧٨

محمد سعد رمضان . وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ على محمد معوض ود
 /هـ١،١٤١٩طلبنان،،بيروت،محمد المتولي الدسوقي حرب،دار الكتب العلمية. حسن ود

 .م١٩٩٨
لسان العرب ، ابن منظور ، تحقيق عبد اهللا علي الكبير و محمد أحمد حسب اهللا و هاشم محمد  .١٧٩

 .الشاذلي ، دار المعارف ، بدون تاريخ
 .م٢٠٠٦، ٢ المغرب،ط البيضاء الدار ،العربي الثقافي المركز، خطابي محمد النص، لسانيات .١٨٠
ومحمد القصاص ، مكتبة األنجلو المصرية  عبد الحميد الدواخلي : اللغة ، فندريس ترجمة  .١٨١

 .م ١٩٥٠هـ  ،  ١٣٧٠القاهرة،
 . م ١٩٩٤المغرب ،  –الدار البيضاء  ،تمام حسان،دار الثقافة.د.اللغة العربية معناها ومبناها،أ .١٨٢



 

٣٦٢ 
 

اللمع في العربية ، أبو الفتح ، عثمان ابن جني ، تحقيق حسين محمد شرف ، عالم الكتب ،  .١٨٣
 .م١٩٧٩ ،١طالقاهرة ، 

 .إبراهيم أنيس ،  دار الفكر ، بدون تاريخ. اللهجات العربية ، د .١٨٤
 .ت.محمد بين يزيد ، د: ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد ،المبرد  .١٨٥
محمد فؤاد سزكين ، مكتبة . مجاز القرآن ، أبو عبيدة ، معمر بن المثنى ، التيمي ، تحقيق د .١٨٦

 .القاهرة ، بدون تاريخ –الخانجي 
  -الس ثعلب ، أحمد بن يحيى ثعلب ، تحقيق عبد السالم محمد هارون ، دار المعارف مج .١٨٧

 .م١٩٨٧،  ٥طمصر ، 
 . م١٩٥٥بيروت ،  –مجمع البيان في تفسير القرآن ، الطبرسي ، دار الكتاب اللبناني  .١٨٨
فتاوى ، ابن تيمية ، جمع و ترتيب عبد الرحمن النجدي ، مكتبة ابن تيمية ، مطابع مجموع ال .١٨٩

 .الطوبجي ، بدون تاريخ
المجيد في إعراب القرآن المجيد ، إبراهيم محمد الصفاقسي ، تحقيق موسى محمد زنين ،  .١٩٠

، ١طليبيا،،طرابلس،منشورات كلية الدعوة اإلسالمية ولجنة الحفاظ على التراث اإلسالمي
 .م١٩٩٢

، دار إحياء الكتب  محاسن التأويل ، محمد جمال الدين القاسمي ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .١٩١
 .م١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦،  ١طالعربية ، 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ، أبو الفتح ، عثمان بن جني ، تحقيق  .١٩٢
 –عبد الفتاح اسماعيل شلبي ، وزارة االوقاف . عبد الحليم النجار ود. علي النجدي ناصف ود

 - هـ  ١٤١٥ة إحياء التراث اإلسالمي ، القاهرة ،  لجن -المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 
 .م١٩٩٤

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ألبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية ، تحقيق عبد  .١٩٣
 .م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢، ١طلبنان، ،بيروت،السالم عبد الشافي محمد،دار الكتب العلمية

ن علي بن اسماعيل بن سيده المرسي ، تحقيق المحكم والمحيط األعظم ، ابن سيده ، أبي الحس .١٩٤
 .م٢٠٠٠ /هـ١،١٤٢١طلبنان،،بيروت،الدكتور عبد الحميد هنداوي،دار الكتب العلمية

 .مختضر في شواذ القرآن من كتاب البديع ، ابن خالويه ، مكتبة المتنبي ، القاهرة ، بدون تاريخ .١٩٥
 . بيروت ، بدون تاريخالمخصص،ابن سيده،علي بن إسماعيل ، دار الكتب العلمية ،  .١٩٦
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دار الكتاب ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، ألبي البركات عبداهللا بن أحمد بن محمود النسفي  .١٩٧
 )ت.د.(لبنان  –بيروت ، العربي 

 .م٢٠٠٦علي أبو المكارم ، دار غريب ، . المدخل إلى دراسة النحو العربي ، د .١٩٦
 .م١٩٩٦، ٢بو كتة الدراويش، طمحمود أ. مدخل إلى علم النحو وقواعد العربية، د .١٩٧
المساعد على تسيهل الفوائد ، شرح لبهاء الدين ابن عقيل على كتاب التسهيل البن مالك ،  .١٩٨

 .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، ١طمحمد كامل بركات ، . تحقيق وتعليق د
لســواس،دار المــأمون مشــكل إعــراب القرآن،مكــي بــن أبــي طالــب القيســي،تحقيق ياســين محمــد ا .١٩٩

 .بدون تاريخق،مشد –للتراث 
أحمد فريد المزيدي، دار الكتب : أبو منصور محمد بن أحمد األزهري ، تحقيق : معاني القراءات  .٢٠٠

 .م ١٩٩٩/هـ  ١٤٢٠العلمية ، بيروت ـ لبنان ،
- هـ١٤٠٣،  ٣طبيروت ،  - معاني القرآن  ، أبو زكريا ، يحيى بن زياد ، الفراء ، عالم الكتب  .٢٠١

 .م١٩٨٣
هدى محمود . ن ، سعيد بن مسعدة ، األخفش األوسط ، تحقيق دمعاني القرآن ، أبو الحس .٢٠٢

 .م١٩٩٠ -هـ  ١٤١١،  ١طالقاهرة ،  –قراعة ، مكتبة الخانجي 
 –بيروت  –معاني القرآن وٕاعرابه ، أبو اسحاق ، ابراهيم بن السري ، الزجاج ، عالم الكتب  .٢٠٣

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨،  ١طلبنان ، 
، عبد الرحيم بن أحمد العباسي ، تحقيق محمد محيي معاهد التنصيص على شواهد التلخيص  .٢٠٤

 .م١٩٤٧لبنان ،  – بيروت –الدين عبد الحميد ، عالم الكتب 
المعجب، في تلخيص أخبار المغرب، عبد الواحد المراكشي، تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد  .٢٠٥

 .م١٩٤٩، ١العربي العلمي، مطبعة االستقامة، القاهرة، ط
دمشق ،  –د اللطيف الخطيب ، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع عب.معجم القراءات ، د .٢٠٦

 .م ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٢، ١ط
عبد . أحمد مختار عمر ود.معجم القراءات القرآنية ، مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء ، د .٢٠٧

 .م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، ٢طالعال سالم مكرم مطبوعات جامعة الكويت ، 
عبد اللطيف الخطيب . اريب ، ابن هشام األنصاري  ، تحقيق وشرح دمغني اللبيب عن كتب األع .٢٠٨

 .الكويت ، بدون تاريخ –، دار التراث العربي 
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مفتاح السعادة  ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ، أحمد بن مصطفى ، الشهير بطاش  .٢٠٩
 .م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥، ١طلبنان ،  –بيروت  –كبرى زادة ، دار الكتب العلمية 

في علم اللغة ، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، وبذيله كتاب المفضل في شرح  المفصل .٢١٠
لبنان  –بيروت  –أبيات المفصل للسيد محمد بدر الدين أبي فراس النعساني الحلبي ، دار الجيل 

 .، بدون تاريخ٢ط، 
 ، تحقيق بن موسى الشاطبي براهيمإق االمقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية ، أبو اسح .٢١١

 .م٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨، ١طعبد الرحمن بن سليمان العثيمين ،  .د
المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية ، محمود بن أحمد العيني ، مطبوع مع خزانة  .٢١٢

 .األدب ، بدون تاريخ
 .م ١،٢٠٠٦ ط القاهرة ، الكتب، تمام حسان ، عالم،  واألدب اللغة في مقاالت .٢١٣
 .م١،١٩٩١طبيروت،،عبد السالم محمد هارون،دار الجيل:بن فارس،تحقيقمقاييس اللغة،أحمد  .٢١٤
، محمد عبد الخالق عضيمة، وزارة األوقاف:المقتضب،أبو العباس،محمد بن يزيد المبرد،تحقيق .٢١٥

 .م١٩٩٤/هـ٣،١٤١٥طلجنة إحياء التراث اإلسالمي،،المجلس األعلى للشئون اإلسالمية
حقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد اهللا الجبوري ، المقرب ، علي بن مؤمن ، ابن عصفور ، ت .٢١٦

 .م١٩٧٢ - هـ  ١٣٩٢،  ١ط
 .م ١٩٩٧،  ٢طأحمد كشك ،  . من وظائف الصوت اللغوي  ،  د .٢١٧
المنصف ، أبو الفتح عثمان بن جني ،  تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد اهللا أمين ، مكتبة  .٢١٨

 .م١٩٥٤ ،١طبمصر ،  ه مصطفى البابي الحلبي وأوالد
 .م١٩٨٦ون الثقافية،بغدادئدار الش،لبحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، علي زوينمنهج ا .٢١٩

 –بنغازي  –المنهج الوصفي في كتاب سيبويه ، نوزاد حسن أحمد ، منشورات جامعة قاريونس  .٢٢٠
 .م١٩٩٦،  ١طليبيا ، 

مطبعة  محمد محي الدين عبد الحميد،: الشاطبي ، تحقيق  الموافقات في أصول األحكام ، .٢٢١
 .م ١٩٦٩المدني، القاهرة ، 

 .م١٩٦٣المواقف األدبية ، محمد غنيمي هالل ، معهد الدراسات العربية العالية ،  .٢٢٢
ميزان االعتدال في نقد الرجال ، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، ويليه ذيل ميزان االعتدال  .٢٢٣

حمد معوض والشيخ عادل ، أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، تحقيق الشيخ علي م
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،  ١طلبنان ،  –بيروت  –عبد الفتاح أبو سنة ، دار الكتب العلمية . د.أحمد عبد الموجود ، وأ
 .م١٩٩٥ - هـ  ١٤١٩

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠،  ١طمحمد حماسة عبد اللطيف ، دار الشروق ، . د. النحو والداللة، أ .٢٢٤
دي، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، مصر النجوم الزاهرة، في أخبار مصر والقاهرة، البن تعزي بر  .٢٢٥

 .م١٩٢٩
نزهة األلباء في طبقات األدباء،أبو البركات،كمال الدين عبد الرحمن بن محمد،ابن األنباري،  .٢٢٦

 .م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥،  ٣طتحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي،مكتبة المنار،الزرقاء األردن،
 .م ١٩٩٥،  ٢، القاهرة ، ط نشأة النحو ، محمد الطنطاوي ، طبعة المعارف .٢٢٧
النشر في القراءات العشر ، أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي ، ابن الجزري ، تحقيق على  .٢٢٨

 .لبنان  ، بدون تاريخ –بيروت  –محمد الضباع ، دار الكتب  العلمية 
، الشركة المصرية ١مصطفى حميدة ط. نظام االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية، د .٢٢٩

 .ت .لمية للنشر لونجمان، دالعا
نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث ، نهاد الموسى ، المؤسسة العربية  .٢٣٠

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠،   ١للدراسات والنشر، ط
نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة ، محمد بن أمين بـن فضـل اهللا بـن محـب الـدين بـن محمـد  .٢٣١

 م  ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦، ١، طلبنان/ بيروت  -الكتب العلمية دار  ،أحمد عناية:تحقيقالمحبي،
نفح الطيب، من غصن األندلس الرطيـب، المقـري التلمسـاني، تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد  .٢٣٢

 .ه١٣٦٧، ١الحميد، ط
النكت في تفسير كتاب سيبويه، أبو الحجاج يوسف بن سليمان المعروف باألعلم الشنتمري ،  .٢٣٣

، منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، ١/ن، طزهير عبد المحسن سلطا: تحقيق
 .م١٩٨٧- هـ١٤٠٧

 - نهاية األرب في فنون األدب ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ، دار الكتب العلمية  .٢٣٤
 . ١م ، ط ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤ -لبنان / بيروت 

 ة قامت بمراجعتهاوالهداية إلى بلوغ النهاية،مكي بن أبي طالب القيسي،مجموعة رسائل جامعي .٢٣٥
 مجموعة بحوث الكتاب والسنة،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،:تدقيقها وتهيئتها للطباعة

 .م٢٠٠٨ /هـ١،١٤٢٩طجامعة الشارقة،إصدار كلية الدراسات العليا والبحث العلمي،
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 -عـارف هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغـدادي، وكالـة الم .٢٣٦
 .م١٩٥٥استنابول، 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، السيوطي ،  .٢٣٧
 .م  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨،  ١طلبنان ،  –بيروت ،تحقيق أحمد شمس الدين،دار الكتب العلمية

/ ه١٤٠١بيروت،،،دار األنـــدلسح الـــدين بـــن خليـــل بـــن آبيـــك الصـــفديالـــوافي بالوفيات،صـــال .٢٣٨
 . م ١٩٨١

الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع ، عبد الفتاح عبد الغني القاضي ، مكتبة السوادي  .٢٣٩
 .م١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠،  ١ط، 

 .ت .داالوظائف التداولية في اللغة العربية،أحمد المتوكل،دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب  .٢٤٠
ابن خلكان ، تحقيق الدكتور  اس شمس الدينو العبوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، أب .٢٤١

 .م١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤بيروت ،  –إحسان عباس ، دار صادر 

	�����	:	א�����ل	وא�دو����

أبو عبد اهللا وجهوده في علم النحو واللغة، الدكتور عبد القادر رحيم جدي الهيتي، مؤسسة  .٢٤٣
 .م١٩٩٦، ١الرسالة، ط

سة نّصيه من القرآن ، رسالة دكتوراه بكلية الدراسات أثر السياق في مبنى التركيب وداللته، درا .٢٤٤
 .م١٩٩٤العربية واإلسالمية بالمنيا سنة 

 . م٢،١٩٧٩ط،الكويت،)عالم المعرفة(أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة نايف خرما، .٢٤٥
حسـين كـاظم حسـين، رسـالة ماجسـتير، كليـة التربيــة، : التأويـل النحـوي عنـد أبـي جعفـر النحـاس .٢٤٦

 .م١٩٩٩المستنصرية، الجامعة 
تعدد التوجيه النحوي عند ابن حجر العسقالني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري ،  .٢٤٧

 .م ٢٠٠٥رسالة ماجستير ، تيسير محمود بغدادي ، كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة ، 
لة تعدد التوجيه النحوي عند الطبري في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، رسا .٢٤٨

 .م ٢٠٠١ي ، كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة ، ئجستير ، عبد المحسن أحمد الطبطباما
تعدد التوجيه النحوي في كتاب البحر المحيط ألبي حيان األندلسي ، رسالة ماجستير ، ماهر  .٢٤٩

 .م ٢٠٠٩عبده سالمة ، كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة ، 
بي علي الفارسي ، رسالة دكتوراة ، هدى حسن نجيب ، تعدد التوجيه النحوي في كتاب الحجة أل .٢٥٠

 .م ٢٠٠٦كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة ، 
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محمد حماسة عبد اللطيف ،  مقال بسلسلة دراسات .  د راب في الجملة القرآنية ،تعدد أوجه اإلع .٢٥١
 . م ١٩٨٤القاهرة ، العدد الثاني ،  ،مكتبة الزهراء  عربية وٕاسالمية ،

ودورها في الدراسات النحوية ، رسالة ماجستير ، كمال سعد أبو المعاطي ، كلية دار  داللة الحال .٢٥٢
 .م١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠العلوم ، جامعة القاهرة ، 

الداللة الصوتية والداللة الصرفية عند ابن جني ، عبد الكريم مجاهد ، مجلة عالم الفكر، العدد  .٢٥٣
 .م١٩٨٢، ٢٦

تا وأبنية وداللة ، رسالة دكتوراة ، ثريا عبد اهللا عثمان أصوا: الصيغ الفعلية في القرآن الكريم .٢٥٤
 .م١٩٨٩/هـ١٤١٠إدريس،كلية اللغة العربية،جامعة أم القرى،المملكة العربية السعودية،

ظاهرة المنع في النحو العربي، مازن عبد الرسول سلمان الزيدي ، رسالة ماجستير، كلية  .٢٥٥
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢الجامعة المستنصرية، -التربية

، محمد عمر سالم بازمول ، رسالة دكتوراة ، جامعة أم القراءات وأثرها في التفسير واألحكام .٢٥٦
 .هـ ١٤١٣هـ ، ١٤١٢القرى ، السعودية ،
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  ملخص
تفسير  (األثر الداللي والسياقي في تعدد األوجه األعرابية:  عنوان الرسالة 

  ) جاذو القرطبي نم

إن أهمية أي موضوع ترجع ألهمية ما يتعلق به من علوم وأهمية موضوعه 

وأغراضه وبما أن هذا البحث يتعلق بالقرآن الكريم وعلم التفسير الذي يوضح معانيه 

وبعلم النحو الذي يضبط ألفاظه ويعين أيضا على فهم معانيه فإن ذلك يؤكد على 

تعدد األوجه النحوية ألنه يبرز ما في اآليات أهمية هذه األنواع من البحوث ، وخاصة 

من معاني رائعة قد تخفى على المتلقي ، ومما يزيد من أهمية الموضوع أنه يدور حول 

حسب رأي كثير -وهو تفسير القرطبي، فهو يعد  واحد من أهم كتب التفسير الجامعة ،

كتبوا في هذا أحد أهم كتب التفسير وصاحبه من أفضل من  -من المفسرين والعلماء 

  .العلم 

هذا وقد اهتم البحث بمحاولة الوصول إلى إيضاح العالقة الوثيقة بين الداللة 

وتعدد األوجه النحوية تأثيرا وتأثرا ، ألن الداللة تعد أحد أهم األسباب المؤدية لتعدد 

 األوجه النحوية ، كما أنها تعد عامال مهما من عوامل الترجيح بين األوجه المتعددة في

بعض النماذج ، وحاولت فيه إبراز آراء القرطبي النحوية ودور الداللة عنده في الترجيح 

النحوي ، فإن له آراء نحوية طيبة ويتمتع بقدر كبير من العبقرية في استعمال الداللة 

  .لتجويز بعض اآلراء النحوية التي تبدو مخالفتها للقواعد

  .ول وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وخمسة فص

أما المقدمة ففيها أهمية الموضوع وأهدافه ، ومنهج البحث والصعوبات التي 

  .واجهتني فيه

فيـه نبـذة وذكـرت  ،مصـطلحات الرسـالة لغـة واصـطالحا بفيه عرفت وأما التمهيد ف

عـــن القرطبـــي، عـــن حياتـــه والحيـــاة العلميـــة فـــي عصـــره مـــع نبـــذة عـــن أســـاتذته وشـــيوخه  

تالميـذه ، ومـن تـأثر بهـم القرطبـي مـن السـابقين ومـن أثـر  الذين تلقـى العلـم عـنهم وأشـهر

  . فيهم ، ونبذة عن كتابه وأهم ما قيل عنه مع الوصف الموضوعي لكتابه
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وقد تعرض الفصل األول للتعريف بظاهرة تعدد األوجه النحوية نشأة وأسبابا ، 

، وختم هذا ثم بيان األثر الداللي والسياقي وبيان أصالة جذورهما في التراث العربي 

  .الفصل ببيان العالقة بين الداللة وتعدد األوجه 

منهج القرطبي  في كتابه عامة وفي قضية فيه  أما الفصل الثاني فقد ذكرت

  .تعدد األوجه ترجيحا وتضعيفا ، ونسبة وعدما ، وأهم عوامل الترجيح عنده

وجه وتمثل وجعلت الفصل الثالث لبيان أثر الداللة والسياق الغويين في تعدد األ

أثر الداللة المعجمية والصرفية والوظيفية وداللة : هذا األثر في سبعة مباحث منها

  .التركيب وغيرها

وجاء الفصل الرابع موضحا ألثر الداللة والسياق غير اللغويين كالتنغيم وداللة 

  .الوصل والوقف وداللة السياق الخارجي 

ر الناتجة عن تعدد األوجه ، وكان وكان الفصل الخامس واألخير لبيان أهم اآلثا

  .أهم هذه اآلثار األثر الفقهي ، واألثر العقدي ، واألثر البالغي

  .ثم جاءت بعد ذلك الخاتمة التي اشتملت على أهم نتائج البحث

وبعدها الفهارس الفنية ، كفهرس اآليات ، وفهرس األحاديث ، وفهرس األشعار  

  .فهرس الموضوعات ، وفهرس المراجع والمصادر ،  وأخيرا
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Summary 
 

Thesis name: Impact of semantic and contextual in multi-faceted 
syntactic (interpretation of the verse model) 
The importance of any issue due to the importance of the respect of 
its science and the importance of its subject and its purpose and as 
this research comes the Holy Quran and science of interpretation that 
illustrates the meaning and the knowledge as to which adjusts the 
wording is appointed also to understand its meaning, this underlines 
the importance of these types of research, especially the multi-
faceted grammatical it highlights what the verses of the meanings of 
great might be hidden on the receiver, which increases the 
importance of the subject that revolves around one of the most 
important books of interpretation the university, which is the 
interpretation of the verse, it is according to the opinion of many 
commentators and scholars - one of the key books of interpretation 
and the owner of the best wrote in this science. 
This has been interested in research trying to access clarify the 
relationship between semantics and multiple-faceted grammatical 
influential and affected, because the significance is one of the main 
reasons leading to the multiplicity of aspects of grammar, it also is 
an important factor of the weighting factors between the 
multifaceted nature of some of the models, and attempted to 
highlight the views of the AL-Kortopy grammatical the significance 
of the role he has in the shootout grammar, it has good views of 
grammatical and enjoys a great deal of genius in the use of 
semantics to accept some of the views that seem to violate the 
grammatical rules. 
The research was divided into an introduction and five chapters and 
paving. 
As provided wherein the importance of the subject and its objectives, 
and the methodology of research and the difficulties that I faced it. 



٣٧٨ 

 

The boot I knew the terms of the letter language idiomatically and 
stating about AL-Kortopy, about his life and scientific life in his 
time with the profile of his teachers and elders who received the flag 
from them and months of his disciples, and influenced their AL-
Kortopy of the former and the impact of them, and about the book, 
and the most important thing said about him. Description with the 
objective of his book. 
The first chapter offers the definition of the phenomenon of the 
emergence of multi-faceted and grammatical reasons, then impact 
statement semantic and contextual authenticity of the statement and 
roots in the Arab heritage, and the seal of this chapter a statement on 
the relationship between semantics and multi-faceted. 
The second chapter stating the verse in his approach in general and 
in the case of multi-faceted probabilities, and the proportion of 
naught, and the most important factor kicks him. 
The third quarter and made a statement to the effect and significance 
in the context linguist's multi-faceted and represent this effect in 
seven sections including: the impact of lexical semantics and 
morphological and functional significance of installation and others. 
The fourth chapter, explaining the significance of the impact of the 
no linguist's context and significance of focal LV and the 
significance of the external context. 
The fifth and final chapter of the most important statement of the 
effects of multiple-faceted, and it was the most important of these 
effects impact method, and the impact of lumpy, and rhetorical 
effect. 
Then the final, which includes the most important results. 
Then technical indexes, as the index of verses, and an index of 
conversations, and an index of poems, and an index of references 
and sources, and finally Subject Index . 
 


